
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                    №20 
 

Про призначення опікуна 
для недієздатної особи 
(затвердження висновків  
органу опіки і піклування)  
 
Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями 56, 60 Цивільного кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у 

справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 №34/166/131/88, 

розглянувши заяви громадян та додані документи, виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування про припинення обов’язків опікуна 

громадянкою Михалюк Марією Іванівною, щодо громадянки Нечаєвої Людмили 

Олександрівни, XXXXXXXX, яка з XXXXXXXXXXX визнана недієздатною. 

2. Затвердити висновок органу опіки і піклування про можливість виконувати обов’язки 

опікуна громадянином Михалюком Іваном Андрійовичем XXXXXXXXXXX, щодо 

громадянки Нечаєвої Людмили Олександрівни, XXXXXXXXX, яка з XXXXXXX 

визнана недієздатною. 

3. Призначити опікуном недієздатної Нечаєвої Людмили Олександрівни, XXXXXXXXXX 

народження громадянина Михалюка Івана Андрійовича. 

4. Вважати не дійсним рішення виконкому Баранівської селищної Ради народних депутатів 

№56 від 10.04.1991 р. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – керуючого 

справами виконкому Загорську О.С.. 

 

 

 

Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О.С. Загорська 
 



 

Затверджено  
рішенням виконавчого комітету  

міської ради від 24.02.2016 р. №20  

 

ВИСНОВОК 

органу опіки і піклування Баранівської міської ради про можливість 
виконувати обов’язки опікуна громадянином Михалюком Іваном 

Андрійовичем XXXXXXXXXX народження 

       Розглянувши заяву громадянина Михалюка Івана Андрійовича 

XXXXXXXXXX, який проживає по XXXXXXXXXXX, м Баранівка, 

Житомирської області, з проханням призначити його опікуном над 

громадянкою Нечаєвою Людмилою Олексіївною, XXXXXXXXX народження.  

      Встановлено, що гр. Нечаєва Л.О. з XXXXXXXXX визнана недієздатною.  

Рішенням виконкому Баранівської селищної Ради народних депутатів №56 від 

10.04.1991 р. її опікуном призначено Михалюк Марію Іванівну. Однак до 

виконавчого комітету Баранівської міської ради надійшла заява від громадянки 

Михалюк М.І. про неможливість продовження опіки над недієздатною через 

похилий вік опікунки. 

       Відомо, що гр. Михалюк І.А. проживає разом із Нечаєвою Л.О., допомагає 

вирішувати побутові питання, доглядає. Відповідно медичних довідок, 

Михалюк І.А. може бути опікуном.  

       Виходячи з вище вказаного орган опіки і піклування Баранівської міської 

ради дійшов висновку про можливість виконувати обов’язки опікуна 

громадянином Михалюком Іваном Андрійовичем XXXXXXXXXX народження  

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                     О.Загорська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Затверджено  
рішенням виконавчого комітету  

міської ради від 24.02.2016 р. №20  

 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки і піклування Баранівської міської ради про припинення 
обов’язків опікуна громадянкою Михалюк Марією Іванівною, щодо 

громадянки Нечаєвої Людмили Олександрівни, XXXXXXXXXX 
народження 

     Розглянувши заяву громадянки Михалюк Марії Іванівни жительки 

XXXXXXX м Баранівка, Житомирської області, яка звернулась з проханням 

припинити її обов’язки опікуна щодо громадянки Нечаєвої Людмили 

Олександрівни, XXXXXXXXX народження, над якою опікується відповідно до 

рішення виконкому Баранівської селищної Ради народних депутатів №56 від 

10.04.1991 р.. 

      Встановлено гр. Михалюк М.І. не може продовжувати опіку над 

недієздатною через похилимй вік та за станом здоровя, тому просить 

призначити опікуном її сина Михалюка Івана Андрійовича, який фактично 

проживає з громадянкою Нечаєвою Людмилою Олексіївною за однією адресою, 

допомагає вирішувати побутові питання, доглядає. Відповідно медичних 

довідок, Михалюк І.А. може бути опікуном. 

      Виходячи з вище вказаного орган опіки і піклування Баранівської міської 

ради дійшов висновку про можливість припинення обов’язків опікуна 

громадянкою Михалюк Марією Іванівною, щодо громадянки Нечаєвої 

Людмили Олександрівни, XXXXXXXXXXX народження. 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                      О.Загорська 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 24 лютого  2016 р.                                                                                №21 
 

Про надання службового 
 жилого приміщення  
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України та підпунктом 8 п.”б” ст. 30 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 52, 121, 122 Житлового кодексу Української 

РСР, п.8, 16 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 

1988 року № 37, розглянувши наказ Державного підприємства «Баранівське лісомисливське 

господарство» №7 від 15.02.2016 року «Про надання службового жилого приміщення», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Включити квартиру XXXXXXXXXXXX у м Баранівка, Житомирської області до 

числа службових. 

2.  Затвердити наказ Державного підприємства «Баранівське лісомисливське 

господарство» №7 від 15.02.2016 року «Про надання службового жилого 

приміщення». 

3. Видати Шевчук Наталії Василівні, старшому майстру лісу Баранівського лісництва та 

членам її сім’ї (сину – Шевчуку Віталію Анатолійовичу) ордер на службове жиле 

приміщення площею 20,2 м кв., що складається з 1 кімнати, кухні, коридору ванни та 

балкону за адресою м Баранівка, вул. XXXXXXXXXX.  

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

Савчука В.А. 

 
 
Міський голова                                                                                      А. Душко 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська           



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                                № 22 
        

Про усунення перешкод у  
спілкуванні з дитиною 

    

Розглянувши заяву Черкавського Сергія Павловича, який проживає м Баранівка, 

XXXXXX, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення способів участі 

у вихованні дитини і спілкуванні з нею, акти обстеження матеріально-побутових умов від 

10.02.2016 року та від 24.02.2016 року, та заслухавши на засіданні виконкому міської ради 

гр. Плаксюк Любов Олександрівну., яка зазначила, що фактично не чинить перешкод у 

спілкуванні Черкавського С.П. з сином  Євгеном, XXXXXXXXXXX народження. Однак 

через занадто малий вік дитини, вона не дозволяє щоб син ночував у батька. Так як для 

дитини такого віку потрібний особливий режим дня, харчування тощо, він ще погано 

вимовляє слова і потребує особливого догляду. Гр. Черкавський С.П. пояснив, що дійсно 

його колишня дружина давала сина йому додому, однак останнього разу, коли він 

зателефонував і попросив сина, то вона йому відмовила. На що гр. Плаксюк Л.О. зауважила, 

що на це була поважна причина – в той момент хлопчик хворів, в нього був кашель та 

підвищена температура. 

Враховуючи не доведеність вчинення перешкод у спілкуванні з дитиною та малолітній 

вік дитини, ознайомившись із висновком координаційної ради органу опіки та піклування 

при виконавчому комітеті Баранівської міської ради. 

Керуючись ст. 141, 153, 157, 159  Сімейного кодексу України, ст. 15 ЗУ «Про охорону 

дитинства», пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Встановити для Черкавського Сергія Павловича час спілкування із малолітнім сином – 

Черкавським Євгеном Сергійовичем, XXXXXXXX, щотижнево у вихідний день (суботу 

або неділю, тобто всього чотири вихідних дня в місяць) з 10-00 до 19-00 години, за 

попередньою домовленістю з матірю дитини Плаксюк Любов’ю Олександрівною, 

дотримуючись рекомендацій лікаря щодо харчування та режиму дня для дитини 

відповідного віку.  

 
 
Міський голова                                                                               А.Душко 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                 О. Загорська     
 

 



Додаток  
до рішення виконкому  

№22 від 24.02.2016 року 
 

ВИСНОВОК 

координаційної ради органу опіки і піклування при виконкомі 
Баранівської міської ради 

 

 

 

Розглянувши заяву Черкавського Сергія Павловича, який проживає м 

Баранівка, XXXXXXXXX, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та 

встановлення способів участі у вихованні дитини і спілкуванні з нею, акти 

обстеження матеріально-побутових умов від 10.02.2016 року та від 24.02.2016 

року встановлено, що Плаксюк Любов Олександрівна фактично не чинить 

перешкод у спілкуванні Черкавського С.П. з сином  Євгеном, XXXXXX 

народження. Однак через занадто малий вік дитини, вона не дозволяє щоб син 

ночував у батька. Так як для дитини такого віку потрібний особливий режим 

дня, харчування тощо, він ще погано вимовляє слова і потребує особливого 

догляду.  

Плаксюк Л.О. створила належні умови для проживання свого малолітнього 

сина. Хлопчик забезпечений всім необхідним. В будинку Черкавського також 

створені належні умови перебування його сина Черкавського Євгена 

Сергійовича, XXXXXXXXXX народження. 

У зв’язку з даними обставинами орган опіки та піклування рекомендує 

виконкому Баранівської міської ради встановити для Черкавського Сергія 

Павловича час спілкування із малолітнім сином – Черкавським Євгеном 

Сергійовичем, XXXXXXXXX народження, щотижнево у вихідний день (суботу 

або неділю, тобто всього чотири вихідних дня в місяць) з 10-00 до 19-00 

години, за попередньою домовленістю з матірю дитини Плаксюк Любовю 

Олександрівною, дотримуючись рекомендацій лікаря щодо харчування та 

режиму дня для дитини відповідного віку.  

 

 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                 О. Загорська     
 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                    №23 
 
Про попередження про  
неналежне виховання дітей 
 
 

Розглянувши акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї гр. Шетели Марії 

Миколаївни, XXXXXXXX, та Шетели Олександра Аркадійовича, XXXXXX, котрі 

проживають на XXXXXXX, м Баранівка і неналежно ставляться до виконання своїх 

батьківських обов’язків, встановлено, що відповідно до письмового повідомлення головного 

лікаря Баранівського ЦПМСД Суса В.С. діти даної сімї Шетела Анна Олександрівна, 

XXXXXXXX року народження та Шетела Олександр Олександрович, XXXXXXXXX 

народження хворіють. Мама з дітьми втекла з інфекційного відділення. В кімнаті де 

проживає сімя жахливий санітарний стан (кімната брудна, відчуваються неприємні запахи, 

стіни не побілені, посуд немитий і т. ін.). Батько не має постійного місця роботи, підробляє 

неофіційно у приватних підприємців. Сімя проживає за рахунок допомоги при народженні 

дітей (на Анну). В ході обстеження встановлено, що Шетела М.М. має інвалідність з 

дитинства. 

Представники служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації провели з 

батьками профілактичні бесіди та роз’яснили про наслідки безвідповідального батьківства. 

Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст.12 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.180 Сімейного кодексу України, ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Попередити гр. Шетелу Марію Миколаївну, XXXXXXXXX, та гр.  Шетелу Олександра 

Аркадійовича XXXXXXX, котрі проживають на XXXXXXXXX, м Баранівка, про 

неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з незадовільним утриманням та 

вихованням малолітньої доньки Шетела Анна Олександрівна, XXXXXXX народження та 

малолітнього сина Шетели Олександра Олександровича, XXXXXXXXXX народження. 

2. Встановити для гр. Шетели Марії Миколаївни, та гр. Шетели Олександра Аркадійовича, 

місячний випробувальний термін для покращення матеріально-побутових умов і 

створення повноцінних умов для проживання й виховання дітей. 

3. У випадку, якщо гр. Шетела Марія Миколаївна, та гр. Шетела Олександр Аркадійович 

протягом місяця з дати прийняття даного рішення не створять належні умови для 

утримання й виховання своїх дітей, винести на розгляд виконкому питання про 

позбавлення їх батьківських прав 

4. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації поставити дану 

сім’ю на облік та спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично 

проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей у сім’ї гр. Шетели 

Марії Миколаївни, та гр. Шетели Олександра Аркадійовича, котрі проживають 

XXXXXXXXXX, м Баранівка  



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

керуючого справами виконкому О.С.Загорську.    

 
 
Міський голова                                                                          А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючого справами виконкому                                           О.Загорська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

 
від 24 лютого 2016 р.                                                                              № 24 
        

Про позбавлення  
батьківських прав  

    

Розглянувши заяву Сус Ірини Вікторівни, яка проживає м Баранівка, XXXXXXXX, про 

неналежне виконання батьківських обов’язків гр. Пашковським Юрієм Олександровичем, 

акти обстеження матеріально-побутових умов від 23.02.2016 року, та заслухавши на 

засіданні виконкому міської ради гр. Сус І.В., яка зазначла, що гр. Пашковський Ю.О. 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зокрема, не бере участі у вихованні свого 

сина Пашковського Владислава ЮрійовичаXXXXXXXXX народження не цікавиться його 

здоров’ям та умовами проживання, з 2010 року не сплачує аліменти на утримання дитини, 

жодної участі, в тому числі матеріальної, у вихованні сина не бере. Крім того син 

Пашковський В.Ю. має статус дитини інваліда та потребує особливої опіки. Пашковський 

Ю.О. на засідання виконкому не зявився про час та дату був повідомлений належним чином. 

Керуючись ст. 19, 164  Сімейним кодексом України, пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України 

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

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування Баранівської міської ради про 

доцільність  позбавлення батьківських прав гр. Пашковського Юрія Олександровича, 

XXXXXXXXX, який зареєстрований по XXXXXXXX,  м. Баранівка, Житомирської 

області, стосовно його малолітнього сина Пашковського Владислава Юрійовича, 

XXXXXX народження, який проживає з мамою Сус Іриною Вікторівною. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-

керуючу справами виконкому О.С.Загорську. 

 
 
 
Міський голова                                                                               А.Душко 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                 О. Загорська     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав  
гр. Пашковського Юрія Олександровича  

 

 

 

Вивчивши матеріали, що надійшли на розгляд виконавчого комітету 

Баранівської міської ради, стало відомо наступне: 

неповнолітня дитина Пашковського Владислава Юрійовича, XXXXXX 

року  народження,  проживає  зі своєю мамою Сус Іриною Вікторівною, яка 

 утримує, доглядає та виховує дитину. Пашковський В.Ю. – дитина інвалід, 

учень спеціальної ЗОШ. Дитині створені  необхідні умови для  виховання, 

розвитку  та відпочинку.  

Проблеми в сімї виникли через те, що батько дитини Пашковський  Ю.О. 

не бере участі у вихованні сина, не надає допомоги на його утримання. Даний 

факт підтверджується свідченнями гр. Федяєвої Надії Іванівни (мати 

Пашковського Ю.О.), яка підтвердила, що її син дійсно не цікавиться життям, 

здоров’ям свого сина Пашковського В.Ю. та не бере участі у його вихованні, не 

надає будь-якої допомоги (згідно акту обстеження матеріально-побутових умов 

проживання сім’ї від 23.02.2016 року).  

Отже, орган опіки та піклування встановив, що Пашковський Ю.О. 

повністю нехтує своїми батьківськими обов’язками, а саме не цікавиться 

здоров’ям та умовами проживання сина, з 2010 року не сплачує аліменти на 

його утримання, жодної участі, в тому числі матеріальної, у вихованні сина не 

бере. 

На підставі вищевказаного та керуючись ст. 164 п. 2 Сімейного Кодексу 

України, з метою захисту прав  дитини, надає висновок координаційної ради 

органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав 

Пашковського Юрія Олександровича, XXXXXXXX народження, відносно його 

неповнолітнього сина Пашковського Владислава Юрійовича, XXXXXXXX 

народження. 

 

 

 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                 О. Загорська     
 
 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Від  24.02.2016 р.                                                                                                    №25 
        

Про упорядкування списків громадян,  
які перебувають на квартирному обліку 
при виконкомі міської ради 

        

З метою створення Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, керуючись пп.7 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 року №238, наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 17.05.2011 

року №47, виконком міської ради 

 

           В И Р І Ш И В: 
 
1. Інформацію спеціаліста з благоустрою Баранівської міської ради про діяльність житлової 

комісії при виконкомі міської ради та ведення квартирної черги взяти до відома. 

2. Житловій комісії, створеній при виконкомі міської ради (В.А. Савчук), та спеціалісту 

міської ради Костецькій О.Д.: 

• повідомити громадян, які перебувають на квартирній черзі при виконкомі міської 

ради, про поновлення документів згідно з вимогами, встановленими Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; 

• провести упорядкування списків громадян, які перебувають на квартирній черзі при 

виконкомі міської ради, згідно з поновленими документами та подати відповідні 

пропозиції на розгляд виконкому міської ради; 

• з метою упорядкування списків громадян, які перебувають на квартирному обліку 

спільно з іншими спеціалістами міської ради вжити заходи по виявленню осіб, які 

поліпшили умови свого проживання та не потребують в отриманні житла. 

3. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконкомі 

міської ради станом на 01.02.2016 року (додаються). 

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

В.А.Савчука. 

 

 

 

Міський голова                                А.О.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                          О.С. Загорська 
 

 

 
 



  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 24 лютого 2016 року                                                                        №26 

Про постановку на квартирний облік 
 

       Розглянувши заяви громадян про постановку на квартирний облік, протокол житлової 

комісії №19/02 від 19.02.2016 року, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціальному захисту», ст. 39, п. 7 ст. 46   Житлового кодексу України та ст. 33 Закону 

України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:  

1. Поставити на першочерговий  квартирний облік  згідно п. 14 ст. 12 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», як учасника бойових дій в АТО: 

• Юзькова Павла Анатолійовича 

• Омельчука Сергія Станіславовича 

• Зайця Сергія Григоровича 

 

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 24 лютого 2016 року                                                                        №27 

Про затвердження складу спеціальної комісії по  
регулюванню чисельності безпритульних тварин  
та положення про її діяльність 
 

З метою створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Баранівської 

міської ради та відповідних служб, установ та фізичних осіб щодо регулювання кількості 

безпритульних тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення до них, 

керуючись, Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про захист тварин від жорстого 

поводження», ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Затвердити склад спеціальної комісії по регулюванню чисельності безпритульних 

тварин та положення про її діяльність при виконкомі міської ради, а саме: 

 

САВЧУК  

Василь Андрійович                  - заступник міського голови, голова комісії 

 

СТАСЮК 

Анатолій Михайлович              - диспетчер відділу благоустрою та ЖКГ , заступник голови       

                                                       комісії 

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                     - спеціаліст з благоустрою міської ради, секретар комісії 

 

ДРАГАН 

Олександр Миколайович         - директор стадіону, депутат міської ради, член комісії  

 

ЛИСЮК 

Юрій Анатолійович                    - заступник начальника управління ветеринарної медицини у   

                                                      Баранівському районі 

2. Затвердити Положення про діяльність спеціальної комісії по регулюванню 

чисельності безпритульних тварин при виконкомі міської ради (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Душка А.О.. 

  

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради 
«24» лютий 2016 року  № 27 

 
 

Положення 
про спеціальну комісію з регулювання чисельності безпритульних тварин 

 

1. Спеціальна комісія з регулювання чисельності безпритульних тварин (далі – 

комісія) створена за рішенням виконавчого комітету для здійснення контролю  за   

додержанням чинного законодавства у сфері поводження з тваринами, з метою 

впорядкування утримання і поводження з домашніми та безпритульними тваринами, 

регулювання їх чисельності в м. Баранівка, попередження інфікування мешканців міста 

заразними захворюваннями від  безпритульних тварин. 

 2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України,  рішеннями  Баранівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету 

Баранівської міської ради та цим Положенням. 

 3.  Основними завданнями комісії є: 

3.1 Координація діяльності юридичних осіб, установ, організацій та закладів усіх 

форми власності, які розташовані на підпорядкованій території, при вирішенні питань щодо 

поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності.  

3.2 Розгляд та/або надання пропозицій щодо вирішення проблемних питань по 

утриманню, поводженню та регулювання чисельності безпритульних тварин.  

3.3 Сприяння в створенні бази даних (реєстру) домашніх тварин  міста Баранівка. 

3.4 Контроль за виконанням заходів щодо поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами. 

3.5 Розробка програм щодо поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних тварин. 

3.6 Сприяння реалізації рішень Баранівської міської ради та її виконавчого 

комітету з питань поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних 

тварин.  

3.7 Організація проведення інформаційних заходів щодо недопущення жорстокого 

поводження з тваринами. 

3.8 Підготовка інформацій щодо поводження з безпритульними тваринами та 

регулювання їх чисельності для висвітлення у засобах масової інформації. 

3.9 Сприяння у вихованні  у населення гуманного ставлення до тварин; 

3.10 Сприяння обміну міжнародним досвідом з питань регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами. 

 4.  Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

 4.1 У разі необхідності приймає рішення щодо відлову  безпритульних тварин та їх 

умертвіння (евтаназії).  

          4.3. Приймає рішення щодо знешкодження та утилізації трупів тварин. 

4.2 Аналізує стан справ і причини виникнення проблем що призвели до порушень 

законодавства щодо поводження з тваринами. 

4.3 Бере участь у підготовці проектів   рішень Баранівської міської ради та її 

виконавчого комітету, спрямованих на поліпшення стану справ з питань, що належать до її 

компетенції. 

4.4 Подає центральним органам виконавчої влади розроблені за результатами своєї 

діяльності інформацію та пропозиції з питань, що   входять до її компетенції. 

4.5 Забезпечує періодичне висвітлення в засобах масової інформації       повідомлень 

про проведену роботу щодо покращення екологічної та санітарно–епідеміологічної ситуації в 

місті. 

5  Комісія має право: 



5.1 Отримувати від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 

завдань. 

5.2 Заслуховувати на своїх засіданнях представників громадських та інших 

зацікавлених організацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 

керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що належать до її 

компетенції. 

5.3 Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних        підрозділів 

центральних органів виконавчої влади.  

5.4 Надавати роз’яснення та методичні рекомендації керівникам підприємств, установ, 

організацій та фізичним особам з питань щодо поводження з тваринами. 

5.6 При виявленні порушень чинного законодавства у сфері поводження з тваринами 

суб’єктами господарювання чи фізичними особами та не усуненні їх, передавати матеріали у 

контролюючі органи. 

6. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії та визначає порядок її 

роботи, головує на її засіданнях. 

7. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням  голови комісії. 

8. Засідання комісії веде голова комісії, або один із членів комісії, визначених 

головою комісії. 

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії забезпечує її  секретар.  

10. На засідання комісії, виходячи із запланованих на розгляд питань, за рішенням 

головуючого, запрошуються члени комісії, присутність яких є  необхідною. 

11. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як 

половина від загального складу членів.  

12. На своїх засіданнях комісія приймає рішення (розробляє пропозиції, рекомендації) 

з питань, що належать до її компетенції. 

13. Рішення (пропозиції, рекомендації) вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на  засіданні.  

14. Рішення (пропозиції, рекомендації) фіксуються в протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам комісії та 

відповідальним виконавцям. 

15. Член комісії, який не підтримує прийняте рішення (пропозиції та           

рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання.  

16. Рішення комісії з питань, що належить до її компетенції, є обов’язковими для 

юридичних осіб усіх форм власності, бюджетних установ,  організацій та фізичних осіб.  
 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 
 

 

 

 

 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 24 лютого 2016 року                                                                        №28 

Про затвердження Правил утримання 
 собак та котів у м Баранівка 
(Проект регуляторного акту) 
 

З метою створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Баранівської 

міської ради та відповідних служб, установ та фізичних осіб щодо регулювання кількості 

безпритульних тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення до них, 

керуючись, Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про захист тварин від жорстого 

поводження», ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити проект регуляторного акту «Правила утримання собак та котів у м 

Баранівка» (додаток №1). 

2. Опублікувати проект регуляторного акту «Про затвердження Правил утримання собак 

та котів у м Баранівка в міськрайонній газеті «Слово Полісся». 

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

керуючого справами виконкому Загорську О.С.. 

 
 
 

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №1 до рішення№28 від 24.02.2016 

 
ПРОЕКТ Правила 

утримання собак та котів у м. Баранівка 
 
Правила утримання собак та котів у м. Баранівка (далі – Правила) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» з 

метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення 

відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території м. Баранівка.  

 

1. Загальні положення 
1.1 Правила утримання собак та котів у м. Баранівка встановлюють порядок утримання, 

поводження та використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в 

умовах міста, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників собак та 

котів, а також контроль в цій сфері. 

1.2.Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно – правові акти: 

- «Про благоустрій населених пунктів» 

- «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

- «Про місцеве самоврядування в Україні» 

- «Про тваринний світ» 

- «Про охорону навколишнього природного середовища» 

- «Про ветеринарну медицину» 

-«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

- «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

- інші нормативно-правові та нормативні документи. 

1.3. Ці Правила поширюються на підприємства, установи та організації (крім установ 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, 

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи), а також на фізичних осіб, які 

утримують котів та собак на території м. Баранівка.  

Вимоги цих Правил щодо власників собак та котів поширюються на осіб, яким ці 

тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству. 

1.4. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній 

особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до 

природних (фізіологічних) та видових потреб.  

1.5. Відповідальність за дії собак та котів несуть їх власники, особи, яким тварини 

належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які 

супроводжують тварину.  

1.6. Правила базуються на наступних принципах:  

- гуманного ставлення до тварин;  

- захисту тварин від жорстокого поводження; 

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; 

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій 

тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з 

утриманням тварин;  

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;  

- обов'язкового виконання власниками собак та котів вимог цих Правил, а також 

ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-

епідеміологічного стану у місті;  

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.  

                              2.  Визначення термінів 
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 



адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку 

навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його 

керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також 

наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування 

за встановленою програмою;  

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду   людини, а 

також собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають 

ошийники і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у 

скверах, садах, парках, пляжах та інших громадських місцях, або утворили напіввільні 

угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 

вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їх власників або осіб, що їх 

заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою 

задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку; 

відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним 

особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;  

власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за 

твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать 

законодавству України; 

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від 

жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх 

благу, покращання якості їх життя тощо; 

домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, 

компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти 

комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його 

сім'ї або уповноваженої власником особи; 

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні 

страждання; 

екскременти – відходи життєдіяльності котів та собак; 

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із 

застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин 

одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів; 

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих 

засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху; 

ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням 

особистого ідентифікаційного коду; 

карантинний майданчик – спеціально обладнана територія, приміщення або частини 

приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи 

тимчасової ізоляції; 

куточок живої природи (зоокуток) - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, 

класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і 

оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з 

метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та 

навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають 

відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб; 

майданчик для дресирування собак - огороджена та обладнана відповідно до типового 

проекту територія, що призначена для дресирування собак; 

поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення 

пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір 

яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні 

можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і 

спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з 

підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з 

комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка 

(що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, яка позбавлена зору;  



притулки (міні – притулки) для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені 

та облаштовані для утримання безпритульних тварин; 

пункт тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані території, приміщення, 

призначені для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, 

бездоглядних та безпритульних тварин на час вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим 

утриманням, пошуком власників тварин, догляду за хворими безпритульними тваринами та 

тваринами після операцій стерилізації;  

реєстрація (обов'язкова реєстрація) - система обліку тварин, яку здійснює відділ 

благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради, шляхом 

присвоєння тварині індивідуального номера. 

службові тварини – тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно – 

постових, захисно – вартових, пошуково – рятувальних і інших службових цілях; 

собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію 

до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з 

дотриманням вимог законодавства України; 

стерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до 

відтворення потомства (репродуктивної здатності); 

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах 

перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, 

пов'язаних з їх подальшим утриманням; 

утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що 

виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку; 

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини –  

шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, 

ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини та заподіяною 

шкодою.  

 

3. Обов’язки  та права  власників тварин 
3.1. Кількість собак та котів, яких може тримати фізична чи юридична особа, 

обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону 

України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. При цьому утримання тварин не 

повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних 

запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-

епідеміологічного законодавства. 

3.2. Умови тримання собак та котів повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі,  

воді,  сні,  рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. 

3.3. Місце тримання собак та котів повинно бути оснащено таким чином, щоб 

забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне 

освітлення та можливість контакту тварин  із природним для них середовищем. Місце 

тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам 

внаслідок агресивної або непередбачуваної дії  тварин. 

3.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують собак та котів, зобов`язані виконувати 

вимоги нормативно – правових актів у цій сфері, санітарно – гігієнічних норм та Правил, а 

також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та 

не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин. 

3.5. Особи, які утримують собак та котів, зобов’язані: 
утримувати котів та собак згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з 

твариною, не залишати її без догляду, їжі і води; 

дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, вимог 

цих Правил, правил громадського порядку, Правил благоустрою та забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях м. Баранівка, правил проведення обов`язкового 

страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім 



особам, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних 

інтересів інших  фізичних  і  юридичних  осіб, не створювати загрози безпеці людей; 

реєструвати (перереєструвати) собак та котів відповідно до вимог цих Правил. При 

первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила 

тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до 

його нашийника; 

новопридбаних собак зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання; 

тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з 

висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати 

написом при вході та по периметру об’єкта або території; 

у разі неможливості подальшого тримання собак та котів передати її у власність іншої 

особи або здати до притулків для тварин; 

негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки 

укусу або травмування собакою чи котом людини або іншої тварини, а також доставляти у 

ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, 

для огляду і карантинування за вказівкою ветеринарної установи, а покусаних тварин – для 

огляду і лікування. 

забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 22.00 до 8.00 годин - 

при проживанні власників в багатоквартирних будинках; 

забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак та котів; 

забезпечувати тимчасову ізоляцію собак та котів у випадку відповідного рішення 

органів санітарно – епідеміологічної та ветеринарної служби; 

 негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення 

підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного; 

 у разі смерті тварини відповідно з вимогами цих Правил негайно повідомляти 

ветеринарну установу, здавати трупи тварин, письмово повідомити відділ благоустою та 

житлового комунального господарства Баранівської міської ради.  

здійснювати перевезення собак та котів усіма видами громадського транспорту з 

додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні 

безпеки людей; 

запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх собак та котів, регулювати 

приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації; 

відшкодовувати громадянам матеріальну та моральну шкоду, нанесену їхніми 

тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку; 

пройти процедуру обов`язкового страхування відповідальності власників собак за 

шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства. 

3.6.      Власники собак та котів мають право: 

3.6.1. утримувати собак та котів: 

– в домашніх умовах: 

у квартирах, в яких проживає одна сім`я, а також у будинках, що належать громадянам 

на правах приватної власності; 

у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх 

мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин  у  місцях 

загального користування; 

на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа  цієї ділянки 

забезпечує ізоляцію собаки на цій території та наявна попереджувальна табличка про 

існування тварини; 

кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі 

помешкання, відповідно до ветеринарно - зоогігієнічних вимог; 

– у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих 

закладів – з дозволу керівника відповідного закладу за погодженням  з органами державної 

санітарно – епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення 

постійного догляду за тваринами відповідно  до  вимог Закону України “Про захист тварин 

від жорстокого поводження ”; 



– юридичні  особи на території об’єктів будівництва, території підприємств, установ, 

організацій за умови наявності підтверджуючого документу про проведення щорічного 

щеплення проти сказу:             

        для  охорони  –   в обладнаних приміщеннях  або  на прив’язі; 

для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях)  або в розплідниках. 

3.6.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за 

визнаними навчальними програмами. 

3.6.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього 

створення. 

3.7. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами 

складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, тримання 

яких дозволено у пункті 3.6.1 цих Правил у відповідності до вимог законодавства України. 

3.8. Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов`язковому порядку 

відповідним розпорядчим документом повинна бути визначена особа, яка безпосередньо 

несе відповідальність за тварину. 

3.9. Власникам домашніх тварин забороняється: 

утримувати тварин незареєстрованими; 

продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без додержання 

ветеринарних та санітарних вимог; 

вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього 

місцях ( з урахуванням роз’яснення п.5.6); 

купувати, продавати або дарувати собак та котів, транспортувати їх, брати участь в 

виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного 

документа з необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством 

щеплень, обробок; 

займатися розведенням собак та котів: 

- з уродженими вадами; 

- генетично та фізіологічно несумісних; 

- при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства; 

- з перевищенням фізіологічного навантаження; 

жорстоко поводитись з собаками та котами, залишати бездоглядними або знищувати їх; 

наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-

яких вимог; 

використовувати оснащення, інвентар, що травмують тварин; 

проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до 

тварини; 

примушувати до нападу одних тварин на інших; 

нацьковувати одну тварину на іншу; 

вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок; 

викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не 

відведених для цього місцях; 

навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи. 

 

4. Реєстрація котів та собак 
4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:  

- єдиного обліку цих тварин у місті; 

- організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; 

- контролю за чисельністю безпритульних тварин; 

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; 

- забезпечення епізоотичного благополуччя; 

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов'язаних з утриманням 

домашніх собак та котів в м. Баранівка.   



4.2. Реєстрація собак та котів здійснюється відділом благоустою та житлового 

комунального господарства Баранівської міської ради або спеціальним уповноваженим 

органом, який визначається рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.  

4.3. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного 

посвідчення встановленого зразка. 

4.4. Не підлягають реєстрації собаки та коти, що тимчасово утримуються на 

карантинних майданчиках, пунктах тимчасової перетримки для тварин, у притулках для 

тварин  (міні-притулках). 

4.5. Власники собак та котів, які не є мешканцями м. Баранівка, але перебувають у місті 

тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відповідною 

відміткою про стан здоров`я тварини та щеплення проти сказу. 

4.6. Власники котів та собак, які перебувають з твариною у місті більше 30 діб повинні 

зареєструвати її у встановленому порядку. 

 

5. Знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання 
5.1. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника 

тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза 

межами її постійного утримання (супроводжувати її).  

5.2. Дозволяється вигулювати собак:  

- у місцях або зонах для вигулу собак; 

- на прибудинкових територіях. 

5.3. Забороняється супроводжувати собак та котів власникам у стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння.  

5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:  

- супроводжуваної тварини;  

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною 

твариною;  

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх 

переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.  

5.5. Забороняється супровід собак особам, яким не виповнилося 16 років, психічно 

хворим або фізично неспроможним керувати твариною.  

5.6. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, 

підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним 

знаком,  і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях 

зроблено відповідну відмітку; 

5.7. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:  

- здійснювати вигул собак без повідка лише в призначених для вигулу місцях;  

- не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та 

інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях;  

- прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, 

сходах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників 

собак-поводирів;  

- навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на 

майданчиках для дресирування.  

5.8. Не дозволяється приводити собак та котів (крім собак-поводирів) у приміщення 

магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського 

харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та 

спортивних майданчиків.  

5.9. Забороняється залишати собак та котів без догляду. Такі тварини підлягають 

вилову із подальшим утриманням на карантинному майданчику,  у пункті перетримки, 

притулках (міні – притулках) тощо.  

 
6. Вилов та тимчасова ізоляція собак та котів 



6.1. Вилов та утримання безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності 

проводиться відділом благоустою та житлового комунального господарства Баранівської 

міської ради.  

6.2. Тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що 

мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на 

вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському 

транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають 

вилову. Виловлені тварини доставляються на карантинний майданчик відділу благоустою та 

житлового комунального господарства Баранівської міської ради. 

6.3. Вилов тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці 

тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють неспровоковану агресію, створюючи 

загрозу безпеці людей. 

6.4. Вилов здійснюється органом, уповноваженим у сфері поводження з домашніми 

тваринами у м. Баранівка у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, переважно з 05.00 до 

07.00 год. та після 20.00 год. (влітку  – після 22 год.).  

6.5. Виловлені собаки та коти, які можуть вважатися безпритульними відповідно до п. 

6.2., протягом десяти днів з дня їх вилову обов’язково  утримуються на карантинних 

майданчиках і можуть бути повернуті власникам після пред’явлення реєстраційного 

посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання. 

Якщо протягом одного місяця з моменту повідомлення про затримання тварини не буде 

виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину 

переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні. 

6.6. Виловлені безпритульні тварини можуть бути передані власнику, опікуну або 

повернуті до місця відлову. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам, 

тварини підлягають щепленню проти сказу.  

6.7. Не підлягають вилову собаки та коти, які раніше були простерилізовані та 

повернені до попереднього місця мешкання, візуально ідентифіковані та тавровані. 

6.8. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки та коти, коли на те є відповідне рішення 

органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а 

також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.  

6.9. Власники собак та котів за вказівкою ветеринарної служби зобов`язані утримувати 

таких тварин в ізольованому приміщенні і доставляти їх для огляду. 

6.10. Тимчасова ізоляція собак та котів може проводитись у примусовому порядку, 

якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим 

агресивні дії). 

 

7. Функціонування притулків для безпритульних тварин 
7.1. Для утримання безпритульних собак та котів за ініціативою юридичних та/або 

фізичних осіб створюються притулки для тварин, які повинні бути створені на території 

міста або неподалік від автомобільної траси біля міста, таким чином, щоб до них легко було 

дістатися. 

7.2. Притулок для тварин проводить свою діяльність за рахунок його власника, а також 

будь-яких інших не заборонених законом джерел. 

7.3. Створення притулку для тварин та відшкодування витрат притулку на утримання 

тварин здійснюється за рахунок надходження коштів з різних джерел фінансування. 

7.4. Притулок для тварин функціонує відповідно до Положення, яке затверджується 

центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. 

7.5. Безпритульним собакам та котам надається необхідна ветеринарна допомога, 

щеплення та стерилізація, утримання. 

7.6. Невиліковно хворим собакам та котам проводиться евтаназія за рішенням 

державної установи ветеринарної медицини або ветеринарних лікарів, за умови 

підтвердження такими недержавними ветеринарними установами (ветеринарними лікарями) 

права на здійснення ветеринарної практики відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 



7.7. Проводиться постійна пропаганда щодо пошуку власника тварин, пошуку нових 

власників за участю телебачення, радіо, газет і плакатів тощо. 

7.8. Надається інформація за запитом з питань, пов’язаних з відловом, лікуванням та 

утриманням тварин громадськими організаціями по захисту прав тварин, згідно з чинним 

законодавством. 

7.9. За умови тимчасової відсутності притулків для безпритульних тварин, тварини 

утримуються на пунктах тимчасового утримання. 

 

8. Транспортування собак та котів 
8.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:  

- при відсутності знаку заборони при вході;  

- на задній площадці транспортного засобу;  

- при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;  

- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак 

дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію 

тварини, а також безпечні для її здоров'я;  

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального 

користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.  

8.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати 

порушення санітарно-гігієнічних умов.  

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її 

життя та здоров'я.  

8.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з 

правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.  

 

9.  Умови угод, предметом яких є собаки та коти 
9.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. 

Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, 

дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.  

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та 

обов'язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.  

9.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки 

досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють. 

9.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів - 3-х місяців.  

9.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за 

попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.  

9.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, 

стан здоров'я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання 

відчужуваної тварини.  

9.6. Продаж тварин повинен здійснюватися у місцях, що відповідають ветеринарно-

санітарним вимогам.  

9.7. Дозволяється продаж та придбання собак та котів: 

-  на території власника тварини; 

- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у  кінологічних,  фелінологічних 

та інших організаціях;  

-  у притулках (міні – притулках); 

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності 

передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком; 

- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-

санітарними правилами для ринків. 

9.8. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, 

її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, 

режим вологості та вентиляція, оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись 

дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція. 



 Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було 

видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб. 

9.9.Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без 

відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.  

 
10. Умертвіння (евтаназія) тварин 

10.1. Умертвіння (евтаназія) тварин допускається: 

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший 

спосіб; 

- у разі агресивності тварини, що загрожує життю та здоров`ю людей та не підлягає 

корекції; 

- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин; 

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо 

небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання; 

- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей 

знаходиться в небезпеці. 

10.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги: 

- рішення про необхідність умертвіння тварини приймає спеціальна комісія до складу 

якої обов’язково входить ветеринарній лікар, представник громадськості,  за необхідністю 

фахівець-кінолог. 

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин; 

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, 

де утримуються інші тварини; 

- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до 

загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних 

препаратів, перегріву та інших больових методів;  

- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно за рішенням ветеринарного 

лікаря, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином. 

10.3. Умертвіння проводиться ветеринарними установами або ветеринарними лікарями 

відповідно до чинного законодавства. 

 

11. Поховання або утилізація трупів собак та котів  
11.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов'язаний негайно 

повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання довідки про смерть тварини.  

Забороняється кремація або поховання трупів тварин без свідоцтва про смерть тварини.  

На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10-денний термін 

письмово проінформувати відділ благоустою та житлового комунального господарства 

Баранівської міської ради про факт та причину смерті тварини для внесення змін до реєстру.  

11.2. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, 

здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених Баранівською міською 

радою у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-

епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства. 

11.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх 

похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених 

тарифів.  

 

12. Відповідальність осіб, що тримають собак та котів 
12.1. Фізичні та юридичні особи, що утримують собак та котів, зобов’язані суворо 

дотримуватись вимог цих Правил та діючого законодавства України, санітарно-гігієнічних і 

ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших 

фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому 

числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння. 



12.2. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть у встановленому порядку  

кримінальну, адміністративну та цивільно – правову відповідальність згідно з  діючим 

законодавством України,  зокрема за:  

жорстоке поводження з тваринами, їх мордування  або вчинення дій, що призвели до їх 

мучення, каліцтва чи загибелі; 

 порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог; 

 порушення Правил благоустрою та забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях м. Баранівка; 

знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на 

території міста; 

за порушення вимог цих Правил. 

 
13. Забезпечення виконання та контроль за додержанням  Правил утримання 

собак та котів у м. Баранівка  
13.1. Органи поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу собак у 

громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про 

порядок поводження  і утримання тварин, у тому числі, за жорстоке поводження з ними. 

13.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Баранівка здійснюється  

державними органами ветеринарної медицини м. Баранівка, виконавчими органами міської 

ради, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування 

прибудинкових територій, громадськими інспекторами з охорони навколишнього 

природного середовища, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист 

тварин від жорстокого поводження. 

13.2.1. Виконавчий комітет Баранівської міської ради: 

координує   діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, 

організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів 

тримання собак та котів; 

здійснює контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових 

актів у сфері тримання собак та котів юридичними та фізичними особами згідно з чинним 

законодавством; 

у разі створення забезпечує облаштування місць та зон для вигулу собак на своїх 

адміністративних територіях; 

визначає підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і 

забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для 

вигулу, майданчиків для дресирування собак; 

13.2.2. Відділ благоустрою та житлового комунального господарства Баранівської 

міської ради: 

здійснює контроль за додержанням порядку реєстрації  тварин, встановленого цими. 

проводить рейди - перевірки щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та 

фізичними особами; 

надає виконавчим органам міської ради зауваження та пропозиції відносно 

ефективності діяльності підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих 

Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак та котів.  

13.2.3. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування: 

слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак та 

додержання ними цих Правил; 

забезпечують тримання  підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках 

закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин; 

забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації 

від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) собак та котів; 

сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних 

заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти 

сказу; 



13.2.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності: 

слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій 

території та додержанням цих Правил; 

повідомляють працівників органу, уповноваженого у сфері поводження з домашніми 

тваринами у м. Баранівка про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними 

своїх обов’язків. 
 

           

РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ 
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ СОБАК ТА КОТІВ У МІСТІ 

БАРАНІВКА” 
Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка» 

З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в газеті «Слово Полісся» буде 

опубліковано проект рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про 

затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка» (далі по тексту Правила). 

Проект рішення передбачає врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та 

іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного 

стану території міста. 

Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення 

моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок 

жорстокого поводження з ними. 

Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської 

ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка» надсилати за 

адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20, каб. № 8, тел. 3-10-21. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються в 

письмовій формі протягом місяця від дня опублікування в газеті «Слово Полісся» проекту 

рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження Правил 

утримання собак та котів в місті Баранівка». 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Баранівської  
міської ради «Про  затвердження Правил утримання тварин у місті Баранівка» 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської 

ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів у місті Баранівка» підготовлено 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308. 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання 
господарських відносин. 
На теперішній час у місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх 

тварин, а саме: не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, 

своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до 

збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя 

та здоров’я мешканців міста, погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста. Тому у 

даній ситуації необхідне нормотворче втручання з метою встановлення чітких правил і вимог 

до власників домашніх тварин. 

2. Цілі регулювання. 
Цілями регулювання є встановлення правил утримання тварин на території міста, 

урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та громадянами, 

організаціями, установами та підприємствами, які утримують домашніх тварин. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 
зазначених цілей. 
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з необхідністю визначення основних 

напрямів діяльності, що передбачають урегулювання відносин у сфері поводження з 



домашніми тваринами у місті Баранівка, визначення прав і обов’язків власників домашніх 

тварин і відповідних органів у цій сфері. 

Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами слід 

визначити: 

1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з 

безпритульними тваринами. 

2. Урегулювання нормативно-правового забезпечення питання утримання тварин у місті. 

3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного 

ставлення населення міста до тварин. 

4. Механізм розв’язання проблеми. 
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою. 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття 
запропонованого регуляторного акта. 
На даний момент єдиним нормативно правовим актом, яким керується виконавчий комітет 

Баранівської міської ради при вирішенні питань з утримання домашніх тварин є «Правила 

благоустрою території м. Баранівки». На виконання вимог Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» для урегулювання відносин між власниками домашніх 

тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, 

необхідне затвердження Правил утримання собак та котів у місті Баранівка. 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Територіальна 

громада 

– забезпечення безпеки життя та 

здоров’я мешканців міста;- виховання 

гуманного ставлення до тварин шляхом 

формування високого рівня етичної 

свідомості та культури громадян;- 

покращення санітарно-

епідеміологічного стану міста;- 

вирішення проблемних питань і 

конфліктних ситуацій пов’язаних з 

утриманням домашніх тварин 

Реєстрація домашніх 

тварин Вакцинація 

Суб’єкти 

господарювання 

– урегулювання відносин , що 

виникають у зв’язку з наявністю тварин 

у місті, у тому числі домашніх та 

безпритульних;- урегулювання відносин 

між власниками тварин та органами, які 

мають повноваження у сфері 

поводження з тваринами;- урегулювання 

нормативно-правового забезпечення 

питання поводження з домашніми 

тваринами та їх утриманням у місті. 

 Реєстрація домашніх 

тварин Вакцинація 

Органи місцевого 

самоврядування 

– приведення нормативно-правової бази 

місцевого рівня з питання утримання 

домашніх тварин у відповідність до 

чинного законодавства;- посилення 

відповідальності власників домашніх 

тварин за їх утримання;- контроль за 

чисельністю безпритульних тварин;- 

здійснення контролю за дотриманням 

ветеринарно-санітарних вимог;- 

забезпечення епізоотичного 

благополуччя. 

Інформування населення 

Витрати, пов’язані з 

розробкою регуляторного 

акту   

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту. 



Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до 

прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за 

підсумками аналізу відстеження його результативності. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого 

регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх 

чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному 

законодавству. 

 8. Показники результативності регуляторного акту. 
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є: 

– зменшення кількості скарг  на безпритульних тварин; 

– кількості порушень правил утримання тварин, які обчислюються відповідно до кількості 

протоколів про адміністративні правопорушення за ст.154 КУпАП; 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту. 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу 

статистичних даних щодо кількості скарг на безпритульних тварин, скарг на порушення у 

поводженні із домашніми тваринами. 

Відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності 

регуляторного акта. 

 
 

 

 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 24 лютого 2016 року                                                                        №29 

Про затвердження Тимчасового порядку вилову, 
транспортування та регулювання чисельності  
безпритульних тварин 
 
З метою створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Баранівської 

міської ради та відповідних служб, установ та фізичних осіб щодо регулювання кількості 

безпритульних тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення до них, 

керуючись, Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про захист тварин від жорстого 

поводження», ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Тимчасовий порядок вилову, транспортування та регулювання 

чисельності безпритульних тварин (додаток №1) 

2. Спеціальній комісії по регулюванню чисельності безпритульних тварин діяти на 

підставі Тимчасового порядоку вилову, транспортування та регулювання чисельності 

безпритульних тварин. 

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

Савчука В.А. 
 

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення №29  від 24.02.2015 року 

 

 Тимчасовий порядок вилову, транспортування та регулювання чисельності 
безпритульних тварин  

 
1. Загальні положення 

Тимчасовий порядок вилову, транспортування та регулювання чисельності безпритульних 

тварин  (далі – Порядок) ґрунтується на принципах гуманного ставлення до безпритульних тварин і 

запобігання жорстокому поводженню з ними. 

Порядком передбачено створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів 

Баранівської міської ради та відповідних служб, установ,  громадських організацій та фізичних осіб 

щодо регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного поводження та 

відповідального ставлення до них.  

Серед важливих факторів і проблем щодо регулювання чисельності безпритульних тварин в 

м. Баранівка, потрібно виділити такі: 

нормативно–правові: неврегульовані на нормативно-правовому рівні питання відлову, 

перетримки, системи обліку та ідентифікації, економічного забезпечення вирішення проблемних 

питань, що пов’язані з безпритульними тваринами; 

організаційно–економічні: відсутність притулків, недостатній рівень прозорості системи 

фінансового забезпечення питання відлову безпритульних тварин за рахунок міського бюджету, не 

передбачено видатків на розвиток системи заохочення фізичних осіб, що опікуються безпритульними 

тваринами тощо; 

виробничо–технічні: недостатня комунальна виробничо-технічна база щодо проведення 

ветеринарного обслуговування безпритульних тварин: стерилізації, щеплення, профілактичних 

обробок та лікування, недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин та 

вдосконалення гуманних методів вилову безпритульних тварин, введення сучасних гуманних методів 

евтаназії тільки за медичними показниками. 

Організаційне забезпечення виконання  Порядку покладається на відділ благоустрою та 

житлового комунального господарства Баранівської міської ради.  

.2. Терміни та визначення 
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого 

поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращенню 

якості їх життя тощо; 

безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника; 

супровід безпритульної тварини – забезпечення біологічних, видових та індивідуальних 

потреб безпритульних тварин; 

тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування тварин у пунктах 

перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з 

їх подальшим утриманням; 

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які 

призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції; 

жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із застосуванням 

насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим 

особливостям; 

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин,  що виключають  

їх передсмертні страждання. 

 3.Вилов безпритульних тварин 
Загальне керівництво службою відлову та вирішення проблем, що виникають під час відлову 

та транспортування тварин, покладається на відділ благоустрою та житлового комунального 

господарства Баранівської міської ради. 

Вилов здійснюється на підставі звернень до відділу благоустрою та житлового комунального 

господарства Баранівської міської ради від громадян, дитячих закладів, лікувальних установ тощо, а 

також рішень органів місцевого самоврядування. Звернення реєструються у журналі. 

Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності 

та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, але 

знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у 



громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються бездоглядними і 

підлягають вилову. Цуценята повинні виловлюватися і доставлятися разом із сучкою. 

У випадку вилову тварин, що завдали шкоди фізичним особам  внаслідок агресивної або 

непередбаченої дії,  такі тварини підлягають карантинуванню протягом 7 днів на карантинному 

майданчику.  

Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально в спеціально 

обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції.  

Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні біологічні, видові та 

індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко поводитися з тваринами. 

Вилов тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію, 

будь-якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи 

жорстоке поводження з тваринами, а саме:  

медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, 

міорелаксанти, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети 

використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці; 

механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, 

сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними); 

комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.  

Вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, а у тих 

випадках, коли тварину неможливо виловити за допомогою вищезазначених способів, слід 

застосувати знерухомлення тварини.  

Виловлені тварини транспортуються до установ ветеринарної медицини для проведення 

стерилізації або евтаназії (у разі наявності показників для цієї процедури, перелічених у 

відповідних нормативних актах), спеціально обладнаними автомобілями групою або 

індивідуально в клітках.   

Вилов безпритульних тварин здійснюється спеціалізованим підприємством за відсутності 

сторонніх осіб із 5.00 до 7.00  або після  20.00 (влітку - після 22.00). 

Виконання робіт, пов’язаних з виловом тварин, можливе і в інший час, у таких випадках: 

при небезпеці виникнення епізоотій, епідемічних ускладнень з захворюваності на спільні для 

людини і тварин iнфекцiйнi хвороби. Такі випадки регулюються в особливому порядку, який 

визначається спеціально уповноваженими органами виконавчої влади; 

у випадку надходження заяв по вчиненню покусів чи існування  загрози погіршення 

фізичного та психічного стану здоров’я людини, іншим тваринам або пошкодження майна. 

До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного 

віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і 

які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами. 

Вилов собак, котів та інших безпритульних тварин окремими громадянами забороняється, 

крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, 

створюючи загрозу безпеці людей.  

При здійсненні вилову забороняється перебування на місці вилову дітей, сторонніх людей 

або інших домашніх тварин задля запобігання травматизму, нещасним випадкам, покусам та 

спричинення психологічних травм, виникненню конфліктних ситуацій.  

Транспортування тварин, яких відловили, повинно здійснюватись на спеціально 

обладнаних для розміщення тварин автомобілях, оснащених чітко написаною назвою і телефонним 

номером спеціалізованого підприємства. При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин 

повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі 

тварин. 

При необхідності тварини забезпечуються питною водою. 

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов 

спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються і дезінфікуються.  
Працівникам служби відлову забороняється: 
використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або 

є небезпечними для їхнього життя і здоров’я; 

привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або 

іншим організаціям з будь-якою метою; 

знімати собак з прив’язі. 

4.Стерилізація, вакцинація та лікування безпритульних тварин 



Виловлені безпритульні тварини підлягають обов’язковій стерилізації, вакцинації від 

інфекційних захворювань. 

Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в 

умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що відповідно до ветеринарних правил 

виконуються без анестезії. 

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в 

установі ветеринарної медицини на термін, що встановлений за медичними показниками. 

В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування тварин інформація 

про них подається до засобів масової інформації та громадських організацій (за згодою), які 

опікуються долею безпритульних тварин. 

5.Умертвіння, знешкодження та утилізація трупів тварин 

Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, 

повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації 

або біологічно обґрунтованими методами, а в разі небезпечної хвороби чи агресивності тварини – 

методами евтаназії. Необхідно зважати на те, що умертвіння проводиться методами, що 

виключають передсмертні страждання тварин; забороняється застосовувати негуманні методи, що 

призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, 

застосування курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів. 

Евтаназія безпритульних тварин проводиться ветеринарними спеціалістами в установах 

ветеринарної медицини. 

Захоронення трупів тварин проводиться на спеціально відведеній території міського 

кладовища  згідно з ветеринарно- санітарними вимогами і правилами.  

Умертвіння безпритульної тварини проводиться виключно у разі: 

для припинення страждань тварин,  якщо вони  не  можуть  бути  

припинені в інший спосіб; 

за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;  

за необхідності умертвіння окремих тварин,  які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне 

захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;  

за необхідності  оборони  від нападу тварини,  якщо життя або здоров'я людей знаходиться в 

небезпеці.  

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймають спеціалісти  

ветеринарної медицини. 

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:  

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні               страждання 

тварин; 

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де 

утримуються інші тварини; 

- забороняється застосовувати   негуманні   методи   умертвіння  тварин, що   призводять  до  

загибелі  від  задушшя,  електричного струму,  больових ін'єкцій,  отруєння,  курареподібних 

препаратів, перегріву, та інші больові методи; 

 -  переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;  

 - умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо 

припинити іншим чином. 

 

 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24 лютого 2016 року                                                                        №30 
 
Про затвердження основних завдань  
цивільного захисту міста у 2016 році 
 
        З метою реалізації вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного 

захисту, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 січня 

2016 року № 12 "Про основні завдання цивільного захисту району у 2016 році", керуючись 

п. 3 ст. 36 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
       1. Затвердити основні завдання цивільного захисту міста на 2016 рік (додаток 1). 

       2. Затвердити план основних заходів цивільного захисту м. Баранівка на 2016 рік 

(додаток 2).  

       3. Затвердити організаційно-методичні вказівки підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях (додаток 3). 

       4.  Затвердити програму загальної підготовки працівників підприємств, установ та 

організацій до дій у надзвичайних ситуаціях (додаток 4). 

       5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 

22.01.2015 року № 3 «Про затвердження Плану основних заходів з підготовки цивільного 

захисту м. Баранівка на 2015 рік». 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука В. М. 

  
Міський голова                                                                             А. Душко 
 

 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                               О. Загорська                                            
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              Додаток 2   до 

рішення виконкому 

                                                                                                                                                     від 24.02.2016 року № 30 

 ПЛАН 
основних заходів цивільного захисту м. Баранівка на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання,  

залучаються до участі в заходах 

Термін 

проведення  

1 2 
3 

4 

I. Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 

 

 

1. 

 

Участь у зборах-нарадах 

керівного складу ЦЗ району 

щодо підбиття підсумків роботи 

у 2015 році та визначення 

основних завдань на 2016 рік 

 

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

 

 

Лютий 

 

2. 

Здійснення заходів щодо 

підтримання в готовності до 

застосування технічних засобів 

систем оповіщення і зв’язку 

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

 

 

Постійно 

 

3. 

Забезпечення придбання засобів 

радіаційного захисту для 

непрацюючого населення, яке 

проживає у зонах можливого 

радіаційного забруднення  

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

 

Протягом року 

 

4. 

 

Здійснення організаційних 

заходів щодо впровадження на 

об’єктах підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем 

раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення 

населення у зонах можливого 

ураження та персоналу таких 

об’єктів 

 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради ; 

керівники об’єктів підвищеної 

небезпеки; 

 

До  

15 грудня 

 

 

 

 

II. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління,  
сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту 

1. Штабні тренування органів 

управління міської ланки ТП ЄДС 

ЦЗ 

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

 

Згідно з 

графіком 

 



IІІ. Перевірки стану цивільного захисту міста, готовності органів управління, сил і 
засобів до дій за призначенням 

1. Перевірка стану готовності до:  

Пропуску льодоходу, весняної 

повені та дощових паводків у 

2016 році; 

 

протипожежного захисту лісів і 

сільгоспугідь у весняно- літній 

період 2016 року; 

 

початку сезону відпочинку 

місць масового відпочинку та 

оздоровлення громадян; 

 

виконання завдань у складних 

умовах осінньо-зимового 

періоду 

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

 

 

Лютий-березень 

 

квітень-травень 

 

 

травень-червень 

 

 

вересень-

жовтень 

2. Проведення перевірки стану 

утримання та використання 

захисних споруд ЦЗ  

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

За окремим 

графіком 

3. Продовження технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

В. А. Савчук –  заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської ради; 

Протягом року 

ІV. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх 
виникнення  

1. Здійснення моніторингу за накопиченням, 

зберіганням та використанням місцевого 

та об’єктових матеріальних резервів 

В. А. Савчук – перший заступник 

міського голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської 

ради; 

Протягом  

року 

 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і  

здійсненням заходів цивільного захисту 

1. Підготовка керівного складу і фахівців у 

навчально – методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області  

В. А. Савчук – заступник міського 

голови; 

Л. А. Радзивіл –  майстер відділу 

ЖКГ та благоустрою міської 

ради; 

Протягом 

2015 року 

(за окр. 

графіком) 

 

 

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому                                                                        О. Загорська                                           

 

 

 

 



                                                                                          Додаток 3 до рішення  

виконавчого комітету  

                                               від 24.02.2016 № 30 
  

 

                           ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 

Підготовка населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залежно від ступеня їх 

участі у виконанні завдань цивільного захисту, проводилася у відповідності з вимогами чинного 

законодавства. 

У ході реалізації завдань ЦЗ міста необхідно забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері 

цивільного захисту всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів 

у сфері цивільного захисту, навчання його організації та діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

З метою реалізації положень Кодексу цивільного захисту України  постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 року № 444 затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях (далі – Порядок здійснення навчання населення). 

Керуючись вимогами статті 40 Кодексу цивільного захисту України і пункту 7 Порядку здійснення 

навчання населення, пропонуємо: 
1. Керівникам міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту: 

визначити обсяги замовлення і надати заявки для затвердження планів комплектування 

слухачами навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області 

на 2017 рік; 

організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки посадових осіб органів самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління; 

забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки територіальних спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту та їх готовності до дій за призначенням; 

розглядати хід реалізації програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 

частині удосконалення складових системи навчання працівників; 

визначити конкретні заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально - матеріальної 

бази для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та 

навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту; 

спланувати та провести збори з керівним складом ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту з підбиття підсумків виконання основних заходів з навчання 

працівників за минулий рік та визначення завдань на наступний навчальний рік у системі цивільного 

захисту. 

 2. Керівникам підприємств, установ та організацій – суб’єктам забезпечення цивільного захисту: 

 1)  навчання працівників організовувати безпосередньо на підприємствах, в установах, 

організаціях; 

 2) навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати 

шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і 

основний зміст яких визначено Порядком здійснення навчання населення. 

 Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання - по 

структурних підрозділах підприємств, установ та організацій. 

Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної 

підготовки в навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. 

До проведення занять з надання домедичної допомоги залучити медичних працівників підприємств, 

установ та організацій. 

При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять 

опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та 

групових консультацій до керівників навчальних груп. 

З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення 

інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на 

підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, 



інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно - правових актів з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з 

територіальним органом управління ДСНС України. 

При прийнятті на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно - 

технічного мінімуму. 

Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим 

суб’єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно - технічного мінімуму, та затверджена 

ним за погодженням з територіальним органом управління  ДСНС України. 

У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з 

питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з 

пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, 

установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки у навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

області; 

3) підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях 

здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 

питань цивільного захисту з періодичністю, яка  визначена постановою Кабінету Міністрів України від 

26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту». 

 Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і 

формуваннями цивільного захисту та органу управління ними (спеціальні тренування) проводити 

щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому 

порядку створили такі служби і формування. 

Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду 

об’єктової підготовки проводити, як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними. 

На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі 

надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт із 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

На третій рік спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту планувати та проводити 

відповідно до задуму та строків проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціального 

об'єктового навчання. 

Тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях на випадок пожежі 

(протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях. 

У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, закладах відпочинку, 

культурно - просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, 

торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з 

масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації 

людей з елементами пожежогасіння. 

На завершальному етапі трирічного циклу об’єктової підготовки працівників із цивільного захисту, 

з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів 

реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий 

період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту. 

На  підприємствах,  в  установах  та  організаціях з чисельністю працюючих  

50 осіб і менше, а також у навчальних закладах, незалежно від чисельності працюючих, замість 

спеціального об’єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу 

підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об’єктове тренування). 

Об’єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних 

навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту. 

 На об’єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводити тренування усього персоналу 

з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні 

тренування).  

Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань щороку затверджувати керівником 

підприємства, установи, організації та узгоджувати з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС України; 



4) забезпечити підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб, які 

підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, затвердженим    постановою    Кабінету   Міністрів   

України    від   23   жовтня  

2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», за 

функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту в навчально - методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, а також в Інституті державного управління у 

сфері цивільного захисту; 

5) забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення 

(переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню 

у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали 

навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо); 

6) обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та 

організації інформаційно - довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його 

наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою 

підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. 

Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно - довідкового куточка повинні 

відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії 

небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її 

зміст узгоджений з територіальним органом ДСНС України, у разі потреби, з відповідним органом 

виконавчого комітету міської ради; 

7) вжити заходів щодо удосконалення матеріально - технічної бази з підготовки працівників до дій 

у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення  приміщень для обладнання в них навчальних класів 

тощо; 

8) пропаганду знань та інформаційно - просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та 

дій у НС спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні небезпечних ситуацій, зокрема, у 

зимовий період, можливій паводковій обстановці, поведінці на воді, дотримання правил пожежної 

безпеки, санітарно - гігієнічних норм, виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо. 

Здійснювати роз'яснювальну роботу через усі наявні засоби масової інформації, друковані видання, 

навчально - консультаційні  та консультаційні пункти. Звернути увагу на населення, яке проживає 

поряд з потенційно небезпечними об'єктами. 

 

 

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому                                                                        О. Загорська                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               Додаток 1 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                                                      від 24.02.2016 р. №30 

  
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

цивільного захисту міста на 2016 рік 
 

1. З метою реалізації вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту 
та розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 січня 2016 року № 12 «Про 
основні завдання цивільного захисту району у 2016 році», відповідно до вимог статей 10, 18, 19 
Кодексу цивільного захисту України основні зусилля зосередити на: 

удосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової бази з питань цивільного 

захисту (далі – ЦЗ); 

удосконаленні районної ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту 

області; 

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів до оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації (далі – НС) і ліквідації їх наслідків, проведенні пошуково-

рятувальних робіт, захисті населення і територій в мирний час та особливий період; 

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки, досягненні прийнятних рівнів ризику виникнення НС та зменшенні 

людських і матеріальних втрат; 

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, комунальних, галузевих та 

об’єктових формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин 

(команд); 

виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання 

виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпеченні пожежної безпеки; 

удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із гідрогеологічних, 

гідрометеорологічних та епідеміологічних питань. 

 

2. Керівникам цивільного захисту міського і об’єктового рівнів: 
     забезпечити реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України; 

     сприяти підтримуванню у готовності існуючих систем оповіщення і зв’язку;  

      забезпечити готовність органів управління і сил ЦЗ міста до дій за призначенням у мирний  час та особливий 

період;  

     впроваджувати системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112; 

      здійснювати заходи щодо впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення 

загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення 

населення міста у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів; 

при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту відповідного рівня, враховувати загрозу 

виникнення можливих надзвичайних ситуацій, відпрацьовувати конкретні заходи з їх ліквідації, а 

також питання проведення евакуації; 

сприяти продовженню проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ; 

продовжити поповнення матеріальних резервів міського та об’єктових  рівнів для запобігання 

виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 

номенклатурою; 

сприяти забезпеченню необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання відповідних 

диспетчерських служб; 

забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту; 

забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів з 
питань цивільного захисту при міській раді; 
звернутись до суб’єктів господарювання стосовно здійснення заходів щодо підтримання в 

готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного 

захисту та населення; 

сприяти підвищенню готовності спеціалізованих аварійно - рятувальних служб і формувань до 

реагування на НС та ліквідації їх наслідків; 

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей  на водних об’єктах;  



проводити  тренування  евакуаційних  органів  для  попередження виникнення надзвичайної 

ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно - штабних та інших навчань.  

 

3. Визначити додаткові завдання управлінням, відділам, службам, іншим  організаціям, установам 

та підприємствам: 

 

Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради: 

організувати нагляд за об’єктами житлово-комунальної сфери; 

створити комплексні схеми захисту населених пунктів та об’єктів від небезпечних природних 

процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протилавинних, 

протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення; 

створити місцеві резерви матеріальних ресурсів для забезпечення ліквідації та попередження 

виникнення НС. 

 

                              Закладам та підприємствам міської ради: 
забезпечити обов’язкову реалізацію вимог інженерно - технічних заходів цивільного захисту при  

розробленні проектної та містобудівної документації. 

 

                                           Дошкільним навчальним закладам міста: 
забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності. 

 

4. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки всіх форм 

власності спланувати діяльність на забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на 

об’єктах та їх фінансування у розмірі не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу об’єкта. 

 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому                                                                        О. Загорська                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                              Додаток 4 

                                                                                            до рішення виконкому 

                                                                                            від 24.02.2016 р. №30 

 

ПРОГРАМА 
загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій 

до дій у надзвичайних ситуаціях 
 

І. Загальні положення 

 
1. Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях» та наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції 

наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458) з метою встановлення рекомендованого змісту різних 

форм навчання, а також навчального часу на їх проведення. 

 

2. У процесі вивчення Програми рекомендується: 

ознайомити із завданнями та особливостями організації заходів цивільного захисту на 

підприємстві, в установі, організації; 

вивчити основні способи захисту працівників від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій 

(НС) з урахуванням особливостей виробничої діяльності; 

ознайомити з інформацією, що міститься у планах реагування на НС про дії в умовах загрози 

і/або виникнення НС; 

набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного 

захисту, первинними засобами пожежогасіння і сприяння проведенню рятувальних та інших 

невідкладних робіт під час ліквідації НС; 

оволодіння навичками з надання первинної допомоги потерпілим. 

 

ІІ. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою 

 

1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується знати: 

основні небезпечні виробничі фактори техногенної та природної небезпеки, що ймовірні 

для місця розташування підприємства, установи та організації; 

основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту, організацію 

оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації; 

про засоби індивідуального  та  колективного захисту,  порядок і  правила  

користування ними; 

обов’язки і дії працівників під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій згідно із планами реагування на НС; 

способи та засоби запобігання пожежам і вибухам, типові дії працівників при їх 

виникненні, способи застосування первинних засобів пожежогасіння; 

побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування ними; 

заходи щодо сприяння проведенню на підприємстві, в установі та організації аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС. 

 

2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується вміти: 

запобігати створенню умов, що можуть призвести до виникнення НС; 

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно із планами 

реагування на НС; 

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами 

пожежогасіння; 

сприяти у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах 

виникнення НС; 

дотримуватися режимів радіаційного захисту; 

надавати першу допомогу потерпілим у НС. 

 



3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується забезпечити психологічну 

підготовку до адекватних дій в умовах стресового впливу уражаючих чинників НС. 

 

ІІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами програми та формами навчання 

 

Форма навчання, години 

Найменування розділу 
курсове 

навчання 

індивідуальне 

навчання 

спеціальні 

об’єктові 

навчання, 

тренування 

Теоретична складова 

Основні способи захисту і 

загальні правила поведінки в 

умовах загрози та виникнення НС 

1 5 — 

Надання первинної допомоги 

потерпілим 
1 1 — 

Організація заходів цивільного 

захисту на підприємстві, в 

установі, організації 

1 2 — 

Перевірка знань 1 — — 

Усього  4 8 — 

Практична складова 

Протипожежні тренування — — 2 

Спеціальне об’єктове навчання 

(тренування) з питань цивільного 

захисту 

— — до 8 

Усього — — до 10 

Разом 4 8 до 10 

 

IV. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами програми 

 
1. Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення 

НС. 

             1) Тема 1. Дії у разі виникнення терористичного акту та  захоплення учасників виховного 

процесу в заручники 

Небезпечні фактори теракту та можливий захист від нього. 

Дії посадових осіб учбового закладу у разі надходження інформації про можливість теракту. 

Правила поведінки учасників виховного процесу у разі загрози та захоплення в заручники 

терористами. 

Дії учасників виховного процесу при евакуації з приміщення у разі виявлення невідомих 

підозрілих предметів. 

Основні правила поводження у разі загрози та виникнення терористичного акту. 

 

2) Тема 2. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС. 

Основні поняття про НС. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. 

Попереджувальний сигнал «Увага всім!». 

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та облаштування. Порядок заповнення 

захисних споруд та правила поведінки працівників, які укриваються в них. 

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. 

Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний 

перев’язувальний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети. 

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих 

працівників. 
 

3) Тема 3. Правила поведінки працівників під час НС природного характеру.  

Правила поведінки і дії працівників при землетрусах. 



Безпечні дії працівників у разі виникнення геологічних НС (пов’язаних із зсувами, 

обвалами або обсипанням, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням). 

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у 

разі їх виникнення. 

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. 

Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення. 

 

4) Тема 4. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення 

місцевості. Режими радіаційного захисту. 

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу 

на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба. 

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування. 

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, 

обладнання, техніки, виробничої території тощо. 

 

5) Тема 5. Правила поведінки працівників при аваріях з викиданням небезпечних хімічних 

речовин. 

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм 

людини. Наслідки аварій з викиданням небезпечних хімічних речовин. 

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викиданням небезпечних хімічних 

речовин.  

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викиданням небезпечних хімічних речовин. 

Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо. 

 
6) Тема 6. Вибухо- та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час 

виникнення пожежі. 

Основні поняття вибухонебезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від 

них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. 

Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. 

Небезпечні фактори пожежі. 

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби 

пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під 

час пожежі. 

 

7) Тема 7. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках 

інфекційних захворювань. 

Безпека  при  масових  скупченнях  людей.  Психологія  натовпу. Правила  

безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей. 

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні 

механізми передавання збудників інфекції. 

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). 

Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах. 

Основні напрями профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, 

дератизації. Основні дезінфекційні засоби. 

 
2. Надання первинної допомоги потерпілим. 

 
1) Тема 1. Порядок і правила надання первинної допомоги при різних типах ушкоджень. 

Основні правила надання первинної допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення 

первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги. 

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення 

штучного дихання. Ознаки зупинення роботи серця. Проведення непрямого масажу серця. 

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинення кровотеч. Правила та прийоми 

накладання пов’язок на рани. 

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням 

табельних або підручних засобів. 

 



2) Тема 2. Порядок і правила надання первинної допомоги при ураженні небезпечними 

речовинами, при опіках тощо. 

Невідкладна та первинна допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими 

небезпечними хімічними речовинами. 

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, 

тепловому та сонячному ударах. 

Правила надання допомоги при утопленні. 

Способи і правила транспортування потерпілих. 

 

3. Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації. 

 

1) Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з 

цивільного захисту 

Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Організаційна структура 

управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об’єктові комісії з питань НС 

та евакооргани. 

Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, 

установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого 

персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння у проведенні аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи 

життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок НС. 

 

2) Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами  реагування на НС 

Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання 

у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення 

потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, 

пожеж тощо) на виробництві. 

Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійного зупинення 

виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами 

індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації. 

Інформування працівників щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-

рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координація дій з 

населенням та виконання заходів з безпеки у зоні НС. 

 
V. Рекомендований зміст практичних форм навчання за Програмою 

 
1. Тренінги необхідних дій в умовах НС проводяться під час курсового або 

індивідуального навчання шляхом виконання індивідуальних завдань або проведення групових 

занять з метою формування та/або відпрацювання умінь та навичок користування засобами 

індивідуального захисту та засобами пожежогасіння, дотримання правил поведінки під час 

проведення евакуації, проведення серцево-легеневої реанімації та інших способів надання 

первинної допомоги потерпілим. 
2. Тренування з питань цивільного захисту та протипожежні тренування є спрощеними за 

організацією та скорочені за часом і обсягом злагоджені навчальні заходи, спрямовані на 

вирішення завдань із запобігання, мінімізації або ліквідації наслідків НС на підприємстві, в 

установі або організації в умовах, максимально наближених до обстановки, що може бути 

спричинена небезпечною подією або сукупністю небезпечних подій та явищ. 

Тренування проводяться з метою практичного відпрацювання, закріплення та перевірки 

умінь і навичок виконання працівниками дій щодо запобігання можливим НС та діям у разі 

виникнення НС, насамперед діям за сигналами оповіщення, користування засобами 

індивідуального захисту та засобами пожежогасіння, способів рятування людей, надання 

первинної допомоги потерпілим, порядку евакуації людей і матеріальних цінностей, взаємодії з 

аварійно-рятувальними підрозділами та медичними працівниками. 

 



3. Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту є єдиним комплексом 

навчальних заходів, спрямованих на вирішення завдань цивільного захисту на підприємстві, в 

установі або організації в умовах, максимально наближених до НС. 

Спеціальні об’єктові навчання проводяться з метою комплексного відпрацювання керівним 

складом та фахівцями сил цивільного захисту разом з працівниками підприємств, установ та 

організацій дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на 

надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, 

цивільного захисту на особливий період, а також виконання ними функцій з питань цивільного 

захисту. 

 

VІ. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми 

 

1. Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити комісійно із 

залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту. 

 

2. Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом тестування або 

заліку в усній або письмовій формі. 

 

VІІ. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна 

 

1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується матеріально-

технічна база підприємства, установи та організації. 

 

2. У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні показники якого 

визначаються керівником підприємства, установи та організації з урахуванням особливостей їх 

виробничої діяльності та кількості працівників, доцільно передбачати протигаз фільтруючий, 

респіратор, побутовий дозиметричний прилад, вогнегасники, індивідуальну аптечку, навчальні 

стенди та схеми. 

 
 
 
 
Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому                                                                        О. Загорська                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 24 лютого 2016 року                                                                        №31 

Про розгляд рішення №2 засідання Державної 
 надзвичайної протиепізоотичної комісії при  
Баранівській районній державній адміністрації 
від 12.02.2016 року  

      Розглянувши рішення №2 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Баранівській районній державній адміністрації від 12.02.2016 року, беручи до уваги той 

факт, що на території лісництва «Радомишльське ЛМГ» 06.02.2016 року було знайдено 10 

трупів диких кабанів. При відборі проб був встановлений діагноз африканська чума свиней. 

З метою не допущення розповсюдження захворювання африканською чумою свиней на 

території міста, керуючись ст. ст. ст. 43,44,48 Закону України «Про ветеринарну медицину», 

пп.2 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Забезпечити неухильне виконання рішення №2 засідання Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Баранівській районній державній адміністрації від 

12.02.2016 року.  

2. Вжити заходів по недопущенню стихійної торгівлі домашніми тваринами та 

м’ясопродуктами на території міста 

5. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради: 

� проінформувати населення міста про виявлене захворювання африканської чуми 

свиней та вжити заходи перестороги щодо недопущення поширення цього 

захворювання;  

� посилити заходи з недопущення збільшення кількості безпритульних тварин на 

території населеного пункту, сміттєзвалищ, місць збору харчових відходів 

� інформувати про хід його виконання міського голову й державну надзвичайну 

протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації. 

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

питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 

Міський голова                                                                                              А.Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                    №32 
 
Про відзначення в м. Баранівка  
Міжнародного дня прав жінок і миру  

 
З метою відзначення в м. Баранівка Міжнародного дня прав жінок і миру, керуючись пп.3 п.б 

ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Заходи щодо відзначення в м.Баранівка Міжнародного дня прав жінок і миру – 

затвердити. (Додаються). 

2. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів.(Згідно з додатком 2). 

3. Головному бухгалтеру міської ради Дем’янюк О.Ю. провести відповідні розрахунки 

згідно з кошторисом. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову А.О.Душка. 

 

 

Міський голова                                                                      А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                           О.Загорська 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 1 до рішення виконкому 
від 24.02.2016р.  №32 

 
Заходи 

щодо відзначення в м. Баранівка  
Міжнародного дня прав жінок і миру 

1. Провести в м.Баранівка святковий концерт за участю артистів Баранівського району з 

нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру. З цією метою підготувати 

відповідний сценарій проведення свята.  

В.В.Шляхтенко – директор міського 

Будинку культури ім. А.Пашкевича (МБК); 

Загорська О.С. – заступник міського голови 

– керуючий справами виконкому 

4 березня 2016 року 

 

2. Організувати зустріч керівництва міської ради з жіночою громадськістю міста, 

керівниками та активістами жіночих громадських організацій. 

Ю.М. Оханський – секретар міської ради 

4 березня 2016 року 

 

3. Привітати трудові колективи міста, колективи органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади вищого рівня вітальними листівками з нагоди Міжнародного 

дня прав жінок і миру – 8 Березня. 

О.С.Загорська – заступник міського голови-

керуючий справами виконкому; 

В.А. Савчук – заступник міського голови 

До 4 березня 2016 року 

 

4. Привітати квітами та корзинами з квітами кращі трудові колективи міста, жінок, 

нагороджених званням «Почесний громадянин міста Баранівка», а також учасників та 

глядачів святкового концерту з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру – 8 Березня. 

А.О.Душко – міський голова; 

К.Г.Пасічник – заступник директора 

міського Будинку культури. 

4 березня 2016 року 

 

5. Провести в навчальних закладах м. Баранівка виховні години, тематичні вечори, 

приурочені Міжнародному жіночому дню, а також зустрічі з жінками-ветеранами війни і 

праці. 

Директор ДНЗ «Сонечко» 

Директор міського Будинку дитячої 

творчості 

До 4 березня 2016 року 

 

6. Підготувати та розмістити на окремих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», а також 

у місцевих ЗМІ святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди 

Міжнародного дня прав жінок і миру – 8 Березня. 

В.А.Савчук – заступник міського голови 

Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради. 

До 4 березня 2016 року 

 
 



Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                   О.Загорська 

 
 

Додаток 2 до рішення виконкому 
від 24.02.2016  №32 

 

 

Кошторис витрат 
на проведення заходів з нагоди відзначення в м. Баранівка  

Міжнародного дня прав жінок і миру  
 

1. Квіти для привітання кращих трудових колективів міста, жінок, та учасників і глядачів 

святкового концерту, корзини з квітами для прикрашання сцени, кошти для вручення 

грамот  – 8 000 грн. (вісім тисяч гривень). 

 

 

 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                                      О.Загорська 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                    №33 
 
Про святкування в м. Баранівка  
свята Масниця 

 
З метою організації святкування в м. Баранівка свята Масниця, керуючись пп.3 п.б ст.38 

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

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Заходи щодо святкування в м. Баранівка свята Масниця – затвердити. (Додаток №1). 

2. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів.(Додаток 2). 

3. Головному бухгалтеру міської ради Дем’янюк О.Ю. провести відповідні розрахунки 

згідно з кошторисом. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову А.О.Душка. 

 

 

Міський голова                                                                      А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                           О.Загорська 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 1 до рішення виконкому 
від 24.02.2016р.  №33 

 
Заходи 

щодо святкування в м. Баранівка 
свята Масниця 

 
7. Провести в м. Баранівка святковий фестиваль, який присвятити святу Масниця . З цією 

метою підготувати відповідний сценарій проведення свята. Надати назву фестивалю. 

В.В.Шляхтенко – директор міського 

Будинку культури ім. А.Пашкевича (МБК); 

Загорська О.С. – заступник міського голови 

– керуючий справами виконкому 

До 10 березня 2016 року 

 

8. Організувати польову кухню, випікання млинців з різною начинкою 

О.С.Загорська – заступник міського голови- 

керуючий справами виконкому; 

В.А. Савчук – заступник міського голови 

До 13 березня 2016 року 

 

9. Забезпечити відповідний інвентар для проведення конкурсів та концертної програми 

В.А. Савчук – заступник міського голови 

Демяненко Ю.І – керівник гуртка 

До 13 березня 2016 року 

 

10. Фестиваль провести біля міського Будинку культури ім. А Пашкевича 13.03.2016 року. 

А.О.Душко – міський голова; 

В.В.Шляхтенко – директор міського 

Будинку культури ім. А.Пашкевича (МБК); 

13 березня 2016 року 

11. Придбати призи для учасників масових святкувань і переможців конкурсів та продукти 

харчування для виготовлення млинців і приготування каші. 

Головний спеціаліст з бухгалтерського 

обліку – головний бухгалтер Демянюк О.Ю. 

До 4 березня 2016 року 

 

12. Підготувати та розмістити на сайті міської ради та засобах масової інформації 

оголошення про проведення масових заходів - святкування свята Масниця 

В.А.Савчук – заступник міського голови 

Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради. 

До 10 березня 2016 року 

 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                   О.Загорська 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Додаток 2 до рішення виконкому 
від 24.02.2016  №33 

 

 

Кошторис витрат 
на проведення заходів з святкування в м. Баранівка 

свята Масниця 
 
 

1. Призи (в тому числі грошовий приз в розмірі 1000 грн.), подарункові набори, 

сувеніри, цукерки, матеріали та інвентар – 8 000 грн. (вісім тисяч гривень). 

 

 

 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                                      О.Загорська 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

від 24 лютого  2016 р.                                                                                       №34 
 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги жителям м. Баранівка 
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка в тому числі  призваних на військову службу в зону 

АТО, та членів їхніх сімей  про надання грошової допомоги на лікування та на покращення 

матеріально-побутових умов, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом  України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і 

членів їх сімей»,  виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 
1. Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі 16500 грн. (шістнадцять 

тисяч п’ятсот гривень) для надання одноразової грошової допомоги жителям м. 

Баранівка  на лікування та на покращення матеріально-побутових умов згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань 

бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради О.Ю.Дем’янюк. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                №35 
        

Про погодження надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 

Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, яких діти відвідують міський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, 

документи, додані до заяв, керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про 

соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», ст.35 Закону України 

«Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 
1. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто 

забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених 

сім’ях, а саме: 

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та ім’я 
дитини 

Дата 
звернення 

1. Булат Юлія Борисівна 
м. Баранівка,  

XXXXXXX 

Булат Владислав 

Володимирович 
15.02.2016 

2 
Парамонова Леся 

Володимирівна 
м Баранівка, XXXXXXX 

Парамонова Катерина 

Олександрівна 
02.02.2016 

2. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру, що виховуються у 

сім’ях військовослужбовців, які мають посвідчення учасника АТО, а саме: 

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та ім’я 
дитини 

Дата 
звернення 

1. 
Багінський Олександр 

Іванович 
м Баранівка, XXXXXXX 

Багінський 

Володимир 

Олександрович 

02.02.2016 

2. 
Муравськa Тетяна 

Фотіївна 

м Баранівка, 

XXXXXXXX 

Мельник Владислав 

Олександрович 
05.02.2016  

 
Міський голова                                                                                                А. Душко 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                    О.Загорська 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Витяг з РІШЕННЯ 

 
від 24 лютого  2016 р.                                                                                №36 
 

Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям 
 

Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, іншим 

будівлям та земельним ділянкам, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  

інших будівель та земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону України 

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

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Присвоїти житловому будинку загальна площа якого 72,8 м кв. по вул. 

XXXXXXX, м Баранівка, що належить на праві власності Лавренчук Галині 

Панфілівні згідно свідоцтва на право власності виданого 17.12.2007 року, - 

таку поштову адресу XXXXXXX.  

2. Присвоїти житловому будинку загальна площа якого 66,8 м кв. по вул. 

XXXXXX, м Баранівка, що належить на праві власності Лавренчук Галині 

Панфілівні згідно свідоцтва на право власності виданого 14.08.1983 року, - 

таку поштову адресу XXXXXXXXXXX.  

 

 

 

 
Міський голова                                                                                      А. Душко 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від 24 лютого  2016 р.                                                                                                  №37 
 
Про скасування рішення виконкому  
№10 від 23.01.2014 року «Про надання  
дозволу на розміщення об’єкта лоткової торгівлі» 

       

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Поліссяспецпартнер» 

(юридична адреса: 10001, м. Житомир, вул. Баранова,74), про скасування рішення виконкому  

№10 від 23.01.2014 року «Про надання дозволу на розміщення об’єкта лоткової торгівлі», 

керуючись п.б пп.1, пп.2, пп.4 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконком міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Скасувати рішення виконкому №10 від 23.01.2014 року «Про надання дозволу на 

розміщення об’єкта лоткової торгівлі». 

2. Контроль за дотриманням та виконанням даного плану покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 
 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від  24 лютого 2016 р.                                                                                 №38 
        

Про розгляд заяв на будівництво,    
реконструкцію (перепланування, добудову)  
житлових та не житлових приміщень  
 

Розглянувши заяви жителів м.Баранівка на будівництво, реконструкцію  житлових будинків,  

документи, додані до них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Погодити гр. Ковальчуку Миколі Васильовичу та гр. Кирильчук Надії Володимирівні, які 

проживають вул. XXXXXXXXX, м. Баранівка, реконструкцію житлового будинку 

XXXXXXXXX в м Баранівка, на підставі угоди про порядок володіння та користування 

житловим будинком, господарськими будівлями та земельною ділянкою, що перебувають 

в спільній частковій власності від 30.09.2014 року, а саме: 

• закрити двірні отвори із кімнати 1-5 в кімнату 1-6, із кімнати 1-4 в коридор 1-8, із 

кухні 1-2 у веранду 1; 

• обладнати двірний отвір із кімнати 1-4 на вулицю; 

• прибудувати веранду до кімнат 1-5, 1-6, кухні 1-2; 

• обладнати двірний отвір із прибудованої веранди на вулицю та прибудувати до 

цього виходу ганок. 

• розширити кухню 1-2 за рахунок 1-3 з видаленням суміжної стіни між кухнею та 

ванною; 

• з кладової 1-7 обладнати ванну. 

 

2. Зобов’язати гр. Ковальчука М.В. та гр. Кирильчук Н.В. погодити відповідність 

намірів щодо реконструкції даного житлового будинку з добудовою у відділі 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської 

райдержадміністрації та проводити будівництво відповідно до будівельного паспорта. 

 

3. Погодити гр. Олійнику Олексію Івановичу реконструкцію житлового будинку по вул. 

XXXXXXXXXX, м. Баранівка, який належить йому на праві власності. Зобов’язати 

Олійника О.І. погодити відповідність намірів щодо реконструкції даного житлового 

будинку з добудовою у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Баранівської райдержадміністрації та проводити будівництво відповідно 

до будівельного паспорта 

 

Міський голова                                                                                                            А.Душко 
Заступник міського голови – 
Керуючий справами виконкому                                                                              О. Загорська    



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                 №39 
        

Про розгляд заяв про погодження  
розташування тимчасових споруд  
для провадження підприємницької діяльності  
 
 
 
Розглянувши заяви громадян, клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних 

осіб щодо погодження місця розташування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, документи, додані до них, заслухавши членів виконкому, 

керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перенести розгляд заяв про погодження розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

2. Доручити заступнику міського голови керуючій справами виконкому запросити 

заявників на чергове засідання виконкому. 

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

діяльності виконавчого органу ради. 

 

 
 
Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                 №40 
        

Про розгляд заяви про надання дозволу  
на будівництво господарської будівлі 
  
Розглянувши заяву громадянки Сосновської Лесі Францівни, на будівництво господарської 

будівлі, та документи, додані до неї, заслухавши думку членів виконкому, керуючись ст.31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перенести розгляд заяви про погодження будівництва господарської будівлі на 

власній земельній ділянці 

2. Доручити заступнику міського голови керуючій справами виконкому запросити 

заявницю на чергове засідання виконкому. 

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

діяльності виконавчого органу ради. 

 

 
 
Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24 лютого 2016 р.                                                                                 №41 
 
Про надання дозволу на розміщення  
зовнішньої соціальної реклами на рекламних  
конструкціях типу «білборд» та «сітілайт» 
       

Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації про надання дозволу 

на безкоштовне розміщення зовнішньої реклами на існуючій рекламній конструкції типу 

«білборд», для розміщення рекламного постеру з соціальною рекламою наступного змісту 

«Децентралізація» та клопотання Міжнародного фонду «Місія в Україну» щодо погодження 

розміщення на території міста Баранівка соціальної реклами на виконання Національної 

програми планування сімї «Концепція безпечного материнства» ,  керуючись пп.13 п.а ст.30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Надати дозвіл відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради розмістити на вільній від реклами конструкції типу 

«білборд»  постер із соціальною рекламою  наступного змісту «Децентралізація». 

2.  Надати дозвіл відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради розмістити на вільній від реклами конструкції типу 

«сітілайт» соціальну рекламу на виконання Національної програми планування сімї 

«Концепція безпечного материнства». Міжнародному благодійному фонду «Місія в 

Україну» забезпечити виготовлення постера з відповідною соціальною рекламою. 

3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 

безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача 

(відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської 

ради)  

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

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.. 

 

 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

від 24 лютого  2016 р.                                                                                       №42 
 
«Про заходи щодо підвищення рівня номінальної  
та реальної заробітної плати та виявлення, 
упередження та руйнування схем ухилення 
від сплати податків та обов`язкових внесків» 
 
Розглянувши розпорядження  голови районної державної адміністрації №40 від 12.02.2016 

року «Про заходи щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати», 

керуючись ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 
1. Затвердити план заходів щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної 

плати та виявлення, упередження та руйнування схем ухилення від сплати податків та 

обов`язкових внесків (додається). 

2. Контроль за дотриманням та виконанням даного плану покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення 

                                                                                                                        виконкому №42 
                                                                                                                          від 24.02.2016 року 

 
План заходів 

щодо підвищення рівня номінальної 
та реальної заробітної плати та виявлення, 
упередження та руйнування схем ухилення 
від сплати податків та обов`язкових внесків 

 
 

№ 

п/п 

Захід Зміст заходу 

1 Створення банку даних платників 

податків, зареєстрованих в 

м.Баранівка, та таких які проводять 

господарську та підприємницьку 

діяльність в межах міста. 

Створення інформаційної таблиці з даними 

щодо адрес, які при державній реєстрації 

зазначаються як місцезнаходження юридичної 

чи фізичної особи, та платників податків, 

зареєстрованих за такими адресами. 

2 1). Проведення заходів щодо 

встановлення місцезнаходження 

платників податків, зареєстрованих 

в м.Баранівка, та таких які 

здійснюють господарську та 

підприємницьку діяльність в межах 

міста. 

2). Проведення заходів щодо 

встановлення місцезнаходження 

новостворених платників податків 

або платників податків, які 

здійснили перереєстрацію в межах 

міста. 

1) попередній аналіз відомостей щодо платника 

податків та адреси, яка підлягає перевірці 

(встановлення видів діяльності платника 

податків, задекларованих при державній 

реєстрації); 

2) перевірка наявності платника податків за 

місцезнаходженням; 

3) визначення відповідності приміщення (офісу, 

будівлі) діяльності, яку платник податків 

задекларував для проведення діяльності; 

4) вжиття необхідних та достатніх заходів для 

встановлення фактичного місця розташування 

платника податків; 

5) додаткові заходи відповідно до компетенції 

виконавчого органу. 

В межах повноважень 

3 Встановлення платників податків, з 

числа зареєстрованих в межах 

міста, які належать до групи ризику. 

Проведення аналізу даних щодо платників 

податків, зареєстрованих в межах міста, за 

критеріями: 

1) кількість працюючих на підприємствах; 

2) участь засновників або посадових осіб у 

діяльності інших суб`єктів господарювання, які: 

- ухиляються від своєчасної виплати заробітної 

плати, або сплачують нижче встановлених норм 

законодавством; 

- не знаходяться за місцезнаходженням. 

В межах повноважень 

4 Вжиття заходів щодо руйнування 

схем ухилення від сплати податків 

та обов`язкових платежів 

Провадження комплексу організаційних та 

практичних дій щодо руйнування та 

упередження схем ухилення від оподаткування 

та механізмів мінімізації податкових зобов`язань 

В межах повноважень 

5 Посилити співпрацю з 

Баранівським відділенням 

Новоград-Волинським ОДПІ та 

1). Проводити моніторинг рівня заробітної плати 

та дотримуватись мінімальних гарантій з оплати 

праці. 



управлінням Пенсійного фонду в 

Баранівському районі 

2). Проведення заходів з легалізації виплати 

заробітної плати та виявлення осіб без 

належного оформлення трудових відносин. 

3). Активізувати роботу по проведенню 

відповідних перевірок по виявленню 

нелегальної зайнятості населення та оплати 

праці. 

В межах повноважень. 

6 Посилити вплив щодо зниження 

роздрібних цін. 

Вивчити питання цінової політики на відповідні 

групи товарів у магазинах та на інших 

підприємствах торгівлі у порівнянні з іншими 

містами районного значення та провести роботу 

із власниками торгових підприємств, точок і 

виробниками продукції щодо зменшення 

роздрібних цін. 

В межах повноважень. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

від 24 лютого  2016 р.                                                                                       №43 
 
«Про затвердження плану заходів 
 вшанування пам’яті І.Я. Франка» 
 
       Відповідно до ст. 42 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні", Указу 

Президента України від 08.12.2015 № 687/2015 «Про вшанування пам’яті Івана Франка», на 

виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 25.01.2016 № 13 «Про 

вшанування пам’яті Івана Франка», голови районної державної адміністрації від 02.02.2016 

«Про вшанування пам’яті Івана Франка» та з метою вшанування в районі пам’яті видатного 

українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Яковича Франка, 

популяризації його літературної, публіцистичної, наукової спадщини, враховуючи його 

вагомий внесок у становлення української нації, а також з нагоди відзначення у 2016 році 

пам’ятних дат – 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка: 

 

       1. Затвердити план заходів щодо відзначення 160-річчя від дня народження та 100-річчя 

від дня смерті Івана Франка згідно з додатком. 

 

       2. Баранівській міській бібліотеці (Пилипко Л. О.) забезпечити виконання плану заходів 

та підготувати узагальнену інформації щодо відзначення 160-річчя від дня народження та 

100-річчя від дня смерті Івана Франка для надання районній державній адміністрації до 20 

листопада 2016 року. 

 

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

керуючу справами виконкому Загорську О. С. 

 
 
 
Міський голова                                                                             А. Душко 
 

 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                               О. Загорська                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Додаток 
                                                                                                             до рішення міського голови 
                                                                                                             24.02.2016 №43        
                                                                            
 

 ПЛАН ЗАХОДІВ 
 вшанування пам’яті І. Я. Франка 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу 

Відповідальні за 
виконання,  

залучаються до 
участі в заходах 

Термін 
проведення  

1 2 3 4 

 

1. 

Створити у бібліотеці інформаційні полички та 

забезпечити проведення тематичної виставки 

літератури «Я син народу, що вгору йде», 

присвяченої вшануванню пам’яті Івана Яковича 

Франка 

 

Баранівська міська 

бібліотека 

 

 

червень-

серпень 2016 

року 

 

2. 

Сприяти розміщенню у засобах масової інформації 

матеріалів, що висвітлюють життя видатного 

українського письменника, вченого та 

громадського діяча Івана Яковича Франка, його 

літературну, публіцистичну та наукову спадщини 

Баранівська міська 

бібліотека 

 

 

 

Упродовж 

року 

 

3. 

Забезпечити широке висвітлення у засобах масової 

інформації заходів, пов’язаних з підготовкою та 

відзначенням у 2016 році пам’ятних дат – 160-

річчя від дня народження та 100-річчя від дня 

смерті Івана Франка 

Баранівська міська 

бібліотека 

 

 

 

Упродовж 

року 

 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                         О. Загорська      
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24.02.2016 року                                                                                                                №44 
 
 

          Про затвердження плану 
          дій з підготовки і пропуску 

          льодоходу, дощових паводків  
          та весняної повені у 2016 році 
          на території м. Баранівка 

  
  

 З метою забезпечення керованого пропуску льодоходу, повені, паводків у 2016 році, а також 

оперативного реагування при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у цей період, 

керуючись, п. 2 б ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Баранівської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
  

1.    Затвердити план дій з підготовки і пропуску льодоходу, дощових паводків та 

весняної повені у 2016 році на території м. Баранівка (додається). 

2. Дирекції КП «Баранівка міськводоканал» здійснювати  гідрологічні спостереження 

під час весняних дощових паводків, повені та льодоходу. Забезпечити  безперебійну роботу 

водопостачання та водовідведення населення в період надзвичайних ситуацій. 

3.   Визначити відповідальною особою спеціаліста відділу ЖКГ та благоустрою 

міської ради Костецьку О.Д., яка буде  відповідати  за забезпечення  оповіщення  про загрозу 

виникнення повені (паводку), організовувати своєчасне інформування  населення про зміни 

метеоумов, небезпеку виникнення  надзвичайних ситуацій. 

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

Савчука В. А. 

  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  



 
 

 

 

 Додаток 
до рішення виконкому 

№44 від 24.02.2016 року 

ПЛАН 

дій з підготовки і пропуску льодоходу, дощових паводків та весняної повені  
у 2016 році на території м. Баранівка 

 
План розроблено з метою забезпечення керованого пропуску льодоходу, повені, паводків у 2016 році,  

а також оперативного реагування при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у цей період. 

Основні завдання плану: 
забезпечення готовності органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної  

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області до дій при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені, паводків; 

забезпечення контролю за станом готовності органів управління, сил та засобів районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області під час пропуску 

льодоходу, повені, паводків. 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

1. Проаналізувати дії органів управління та сил під час 

пропуску дощових паводків, весняної повені та 

льодоходу у попередні роки. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

2. Створити оперативні штаби з безпечного пропуску 

дощових паводків та весняної повені, оперативні 

(мобільні) групи для керівництва роботами. Провести 

розрахунок та визначити сили і засоби, що 

плануються залучитись до здійснення запобіжних 

заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків 

проходження льодоходу, дощових паводків та 

весняної повені. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

3. Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації, 

які можуть виникнути під час пропуску льодоходу, 

дощових паводків та весняної повені. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

4. Уточнити склад органів управління і сил районної 

ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області на 

випадок залучення їх до попередження та ліквідації 

наслідків можливих НС, пов’язаних з пропуском 

льодоходу, дощових паводків та весняної повені. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

5. Уточнити схему (порядок) взаємодії органів 

управління і сил районної ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ області на випадок загрози або 

виникнення НС. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

6. Уточнити регламент зв'язку, порядок доведення 

попереджень і оповіщення населення, робочого 

персоналу та керівників усіх рівнів про можливу 

загрозу паводка (повені) та їх орієнтовні масштаби 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 29.02.2016 

7. Для безпосереднього керівництва рятувальними та 

аварійно-відновлювальними роботами передбачити 

створення спеціальних комісій та штабів з ліквідації 

наслідків можливих НС, пов’язаних з проходженням 

льодоходу, дощових паводків та весняної повені. При 

необхідності організувати цілодобове чергування 

відповідальних працівників у разі загрози або 

виникнення НС. 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

При загрозі 

виникнення НС 

8. Уточнити плани евакуації населення та своєчасного Виконавчий До 08.03.2016 



№ 

п/п 
Заходи 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

вивезення матеріальних цінностей, що можуть 

потрапити в зони підтоплення та заходи щодо 

життєзабезпечення населення в місцях тимчасового 

розміщення на період евакуації. Передбачити охорону 

та захист об'єктів і матеріальних цінностей, які 

неможливо вивезти із зони затоплення. 

комітет міської 

ради 

9. З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних 

екстремумів на території населених пунктів району 

відкоригувати карти-схеми зон можливого 

виникнення НС, пов’язаних із пропуском льодоходу, 

дощових паводків та весняної повені. Визначити 

об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, 

енергетики, зв’язку та інші суб’єкти господарювання, 

що можуть зазнати негативного впливу та розробити 

заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування 

під час пропуску льодоходу, дощових паводків та 

весняної повені. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 08.03.2016 

10. Прийняти участь у штабних навчаннях органів 

управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

області, заінтересованих структурних підрозділів 

функціональної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо спільних 

дій при загрозі або виникненні НС, під час пропуску 

льодоходу, дощових паводків та весняної повені. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Лютий 

11. Поповнити місцеві, відомчі і об’єктові матеріальні 

резерви, призначені для запобігання та ліквідації НС, 

пов’язаних з пропуском льодоходу, дощових паводків 

та весняної повені. Забезпечити їх завчасне та 

раціональне розміщення поблизу зон можливих 

затоплень. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 18.03.2016 

12. Установити оптимальні режими роботи 

водогосподарських систем і комплексів з урахуванням 

екологічних вимог та санітарних норм і правил із 

обов’язковою участю представників 

природоохоронних, санітарно-епідеміологічних, 

рибоохоронних органів та інших зацікавлених 

організацій.  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

У період 

формування і 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків  

13. Здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійної 

роботи водозаборів господарсько-питного 

призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і 

мереж. Забезпечити безперебійну роботу систем 

зливної каналізації, дренажних систем, природних та 

штучних дренажів для відведення талої та дощової 

води у населених пунктах. 

КП « Баранівка 

міськводоканал»

, виконавчий 

комітет міської 

ради  

Постійно 

15. Забезпечити розчистку кюветів, трубопереїздів, 

придорожніх каналів, дренажних систем та малих 

потоків і річок з метою недопущення затримання 

талих вод у місцях розташування населених пунктів. 

 

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 15.03.2016 

16. Перевірити стан готовності до пропуску дощових 

паводків та весняної повені водосховищ, ставків, 

гідротехнічних споруд, меліоративних систем, мостів, 

підмостових русел автомобільних мостів, кюветів, 

трубопереїздів, придорожніх каналів, дренажних 

систем та об’єктів життєзабезпечення і 

господарювання.  

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 18.03.2016 

 

17. Опрацювати та направити пропозиції до Відділ ЖКГ та До 18.03.2016 



№ 

п/п 
Заходи 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

балансоутримувачів та орендарів водних об’єктів 

щодо вжиття дієвих та вичерпних заходів з підготовки 

до пропуску льодоходу, дощових паводків та весняної 

повені водосховищ, ставків, гідротехнічних споруд 

зокрема: 

забезпечення гідротехнічних споруд водних об’єктів 

матеріальним резервом (аварійним запасом 

матеріалів) для ліквідації аварійних пошкоджень на 

гідроспорудах та на випадок виникнення аварійних 

ситуацій та аварій. 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 

18. Уточнити дані щодо наявних державних та приватних 

плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення 

до дій в умовах паводка, пропуску повені на 

підвідомчій території. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 18.03.2016 

19. Забезпечити проведення спостережень за розвитком 

меж підтоплення та здійснити оперативні заходи з 

метою надійного захисту населення і зменшення 

збитків господарствам. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

На період 

пропуску 

льодоходу, 

повені та 

паводків 

20. Визначити необхідність проведення підривних робіт з 

метою захисту мостів і гідротехнічних споруд від 

можливих заторних явищ та укласти відповідні угоди 

з районним сектором управління ДСНС України в 

Житомирській області. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 19.03.2016 

21. Організувати посилений контроль за санітарно-

епідеміологічною обстановкою при підтопленні 

населених пунктів і територій та після спаду води. 

Забезпечити нормативні запаси реагентів, 

знезаражуючих засобів і реактивів для очищення, 

знезараження питної води та проведення посиленого 

відомчого лабораторного контролю та державного 

санітарного нагляду за якістю питної води в умовах 

проходження льодоходу, повені та паводків. 

КП «Баранівка 

міськводоканал»

, виконавчий 

комітет міської 

ради 

У період 

формування і 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

22. Організувати завчасне отримання 

гідрометеорологічної та водогосподарської інформації 

від суміжних районів з метою виконання заходів 

пропуску дощових паводків, повені на річках, які 

беруть початок за територією району і протікають в 

його межах. 

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

У період 

формування і 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

23. Організувати спільні заходи, взаємодію та контроль 

щодо недопущення в період загрози та проходження 

льодоходу, дощових паводків та весняної повені 

відключення від засобів зв’язку та енергопостачання 

організацій. 

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

У період 

формування і 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 

24. Забезпечити регулярну санітарну очистку 

прибережних смуг водних об’єктів. 

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Постійно 

25. Забезпечити у межах ділянок відповідальності 

вжиття заходів щодо: 

стійкого функціонування мостів; 

розчищення підмостових отворів від накопичення 

льоду з метою попередження виникнення льодових 

заторів, залишків деревини та сміття у межах ділянок 

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

У період 

формування і 

проходження 

льодоходу, повені 

та паводків 



№ 

п/п 
Заходи 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

відповідальності після кожного паводка. 

26. Визначити перелік аварійних гідротехнічних споруд 

на водних об’єктах та тих на яких відсутні 

балансоутримувачі.  

Відділ ЖКГ та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 16.03.2016 

27. В межах компетенції та з урахуванням 

територіальності, на період проходження льодоходу, 

дощових паводків та весняної повені, закріпити 

гідротехнічні споруди на водних об’єктах, на яких 

відсутні балансоутримувачі за органами місцевого 

самоврядування.  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

До 16.03.2016 

28. Оперативно висвітлювати в засобах масової 

інформації питання про розвиток та хід пропуску 

льодоходу, паводка і повені, правила поведінки 

населення в цих умовах та заходи, що вживаються для 

забезпечення захисту населення і об'єктів 

господарювання. 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

На період 

пропуску 

льодоходу, 

повені та 

паводків 

 

 

 

 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                О. Загорська  
 


