
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від  26.04.2016 р.                                                                                                    №69 

 

Про затвердження тарифів на 
водопостачання та водовідведення 
для населення (регуляторний акт) 
 
Відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно постанови Національної Комісії по 
державному регулюванню у сфері комунальних послуг № 253 від 29.11.13, зареєстрованої в МЮУ 
20.12.13 за № 2160/24692, розглянувши рішення громадських слухань від 26.02.2016 року про 
підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення, враховуючи пропозиції 
громадян міста у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення  
(заробітна плата, енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у відповідність до економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити для населення тарифи  
- за послуги з водопостачання в розмірі 10,20 грн. за 1 м куб.;  
- за послуги з водовідведення 14,02 грн. за 1 м куб., 

 що в підсумку складатиме 24,22 грн.   
2. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру забезпечити виплату 
додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в ціні на тарифи на 
водопостачання та водовідведення для населення, а саме 4,22 грн. за 1 м куб. (1,78 грн. за 
водопостачання та 2,44 грн. за водовідведення). 
3. Зобов’язати КП «Баранівка міськводоканал» виставляти рахунок для населення на оплату  
послуг з водопостачання в сумі 8,42 грн. за 1 м куб.  
послуг з водовідведення 11,58 грн. за 1 м куб. 
4. Рішення «Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення для населення» набирає 
чинності з 01.05.2016 року. 
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення «Про затвердження тарифів на водопостачання та 
водовідведення» №10 від 22.01.2010 року» 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. Душко      
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О.Загорська  
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 26 квітня 2016 р.                                                                                        №70 
 
Про затвердження заходів щодо підготовки  
та проведення в м. Баранівка Великодніх 
свят і поминальних днів  

 
З метою збереження й поширення на території м.Баранівка споконвічних українських 
традицій, привернення уваги громадськості міста до народних обрядів та звичаїв, виховання 
молоді міста в дусі християнської моралі, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Заходи щодо підготовки та проведення в м. Баранівка Великодніх свят і поминальних 

днів у травні 2016 року – затвердити (додаються).  
2. Контроль за виконанням вищезазначених заходів 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
виконкому 

від 26.04.2016 №70 
 

ЗАХОДИ  
щодо підготовки та проведення в м. Баранівка  

Великодніх свят і поминальних днів 
 

1. Провести необхідні роботи з благоустрою та наведенню порядку на міських 
кладовищах, упорядкувати братські могили та окремі захоронення полеглих воїнів. 

Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою; 
Л.Ю.Кольосов – працівник кладовища. 
До 29.04.2016 року 

 
2. Розмістити привітання міського голови з Великодніми святами на веб-сайті міської 

ради.   
В.Ф.Назарчук – інженер-програміст міської ради 
До 29.04.2016 року 
 

3. Розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», встановлених на вулицях 
Соборнана і Звягельська, Великодні вітання міського голови та міськвиконкому. 

Л.А. Радзевіл – майстер з благоустрою  
До 29.04.2016 року 

 
4. Провести поточний ремонт громадського туалету на міському кладовищі по вулиці 

Першотравенській.    
Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою; 
Л.Ю.Кольосов – працівник кладовища.  
До 29.04.2016 року 

 
5. Провести видалення аварійних зелених насаджень на кладовищах міста.   

А.М. Стасюк – диспетчер відділу 
 благоустрою та ЖКГ 
Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою. 
До 11.04.2015 року  

 
6. Провести в навчальних закладах міста уроки народознавства, книжкові виставки, 

виховні заходи з нагоди Великодніх свят.    
Керівники навчальних закладів міста (за згодою).  
травень 2016 року 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови – 
керуюча справами виконкому                                             О.Загорська 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 26 квітня 2016 р.                                                                                   №71 
 
Про затвердження заходів щодо  
відзначення в м. Баранівка 8 травня  
Дня пам’яті та примирення та 9 травня 
Дня перемоги над нацизмом у Другій  
світовій війні 

З  метою відзначення в м. Баранівка 71-ї річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 рр., увічнення безсмертного подвигу народу, вшанування ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, пам’яті полеглих, збереження героїчних традицій українського народу, 
керуючись пп.8 ст.36 та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Заходи щодо відзначення в м. Баранівка 71-ї річниці з Дня  перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні  – з а т в е р д и т и. (Додаються). 
2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення в м. Баранівка заходів, пов’язаних з 

71-ю річницею з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, згідно з додатком 2. 
3. Робочій групі забезпечити виконання вищезазначених заходів. 
4. Затвердити кошторис витрат у загальній сумі 10 955  грн. на проведення вищезгаданих 

заходів.(Додається). 
5. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 10 955  грн. (згідно з кошторисом) на 

відзначення 71-ї річниці з Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
6. Головному спеціалісту з питань бухгалтерського обліку-головному бухгалтеру міської 

ради Дем’янюк О.Ю. провести відповідні розрахунки згідно з кошторисом. 
7. 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 – 
керуюча справами виконкому                                             О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Додаток 1 до рішення виконкому 
від 26.04.2016  №71 

 
 
 

ЗАХОДИ 
щодо відзначення 71-ї річниці 

Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

1. Забезпечити підготовку та проведення в м. Баранівка урочистих, просвітницьких, 
культурно-мистецьких заходів з нагоди 71-ї річниці Дня  перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні  

О.С.Загорська О.С. – заступник міського голови- 
керуючий справами виконкому; 

                                                                              Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради; 
                                                                              В.В.Шляхтенко – директор міського  
                                                                                                            Будинку культури. 

Травень 2016 року 
2. Провести на майдані Волі урочистий мітинг з нагоди відзначення 71-ї річниці з Дня  

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і Дня пам’яті та примирення 
                                                            В.А.Савчук– заступник міського голови; 

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури. 
8, 9 травня 2016 року 

3. Організувати за участю громадськості міста покладання квітів до пам’ятника загиблим 
воїнам на майдані Волі. 

В.А. Савчук– заступник міського голови. 
9 травня 2016 року 

4. Забезпечити під час проведення урочистого мітингу з нагоди відзначення Дня  перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні почесну варту біля пам’ятника загиблим воїнам на 
майдані Волі. 

Керівники навчальних закладів міста. 
9 травня 2016 року 

5. Організувати та провести на міському стадіоні святковий концерт з нагоди відзначення 
Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  
 

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури. 
Ю.І. Демяненко – викладач гуртка 
9 травня 2016 року 

6. Організувати та провести в міському парку відпочинку молодіжну дискотеку з нагоди 
відзначення Дня Перемоги. 

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури. 
Ю.І. Демяненко – викладач гуртка 
9 травня 2016 року 

7. Провести масові спортивні змагання на честь ветеранів Другої світової війни та загиблих 
воїнів. 

О.М.Драган – директор міського стадіону. 
1-9 травня 2016 року 

8. Організувати та провести «Голубий вогник» для ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
організувати на міському стадіоні роботу польової кухні під час святкування Дня 
Перемоги. 



В.А.Савчук– заступник міського голови; 
Н.І.Свінціцька – спеціаліст міської ради; 
В.Ф.Назарчук – інженер-програміст міської 
ради. 
9 травня 2016 року  

9. Провести в трудових колективах підприємств, установ та організацій міста, а також у 
навчальних закладах міста святкові заходи з нагоди відзначення 71-ї річниці з Дня 
Перемоги . 

Керівники підприємств, установ, організацій 
та навчальних закладів міста. 
4-9 травня 2016 року 

10. Провести в міському дошкільному навчальному закладі «Сонечко» та в міському 
Будинку дитячої та юнацької творчості святкові заходи, присвячені 71-й річниці з Дня 
Перемоги  
                                                                                  А.Д.Власюк – директор міського ДНЗ          
                                                                                                          «Сонечко»; 

С.М.Туровська – директор міського БДЮТ. 
4-9 травня 2016 року 

10. Підготувати сценарій проведення мітингу та концертно-розважальної програми з нагоди 
відзначення Дня Перемоги. 

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури. 
До 1 травня 2016 року 

11. Виготовити та розповсюдити оголошення (рекламні афіші) про відзначення в м.Баранівка 
71-ї річниці з Дня Перемоги  
                                                                           В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку   
                                                                            культури. 

До 07 травня 2016 року 
12. Розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», встановлених на вулицях 

Соборна і Звягельська, вітання з Днем Перемоги від імені міського голови, депутатського 
корпусу та виконкому міської ради,  
                                                                           Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою; 

Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради; 
1-9 травня 2016 року  

13. Забезпечити відвідування ветеранів у стаціонарному відділенні для постійного 
проживання територіального центру соціального обслуговування керівництвом міської 
ради із залученням представників молодіжних, громадських організацій, благодійних 
фондів. 

О.С. Загорська – заступник міського голови-
керуючий справами виконкому; 
Л.Л.Куцан – радник міського голови 
7-9 травня 2016 року 

14. Спільно з ветеранськими організаціями міста відвідати учасників бойових дій та інвалідів 
Великої Вітчизняної війни на дому, обстежити умови їх проживання. Підготувати та 
вручити вітальні листівки, квіти, продуктові набори учасникам бойових дій та інвалідам 
Великої Вітчизняної війни, які проживають у м. Баранівка, з нагоди відзначення Дня 
Перемоги. 

В.А.Савчук– заступник міського голови; 
Ю.М. Оханський– секретар міської ради; 
Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради. 
7-9 травня 2016 року  

15. Провести упорядкування братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків, споруджених 
у м. Баранівка на честь подій Другої світової війни, завершити роботу по благоустрою 
скверу біля пам’ятника загиблим воїнам на майдані Волі.  



Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою. 
До 01 травня 2016 року 

16. Забезпечити святкове прикрашання центральних вулиць міста до Дня Перемоги. 
Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою. 
Протягом 7-8 травня 2016 року. 

17. Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди 71-ї річниці Перемоги. 

В.А.Савчук– заступник міського голови 
9 травня 2016 року 

18. Спільно з відділом у справах сім’ї, молоді і спорту Баранівської райдержадміністрації 
організовувати в бібліотеках, музеях, навчальних закладах, кімнатах бойової слави 
фотовиставки, виставки документів, книжкової продукції місцевих авторів на військову 
тематику та періодичних друкованих видань з публікаціями, присвяченими подіям Другої 
світової  війни. 

Керівники культурно-освітніх закладів міста 
Протягом 1-9 травня 2016 року 
 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                              О.Загорська 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 до рішення виконкому 
від 26.04.2016  №71 

 
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення в м. Баранівка заходів, пов’язаних  з 71-ю річницею з 
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

 

САВЧУК 
Василь Андрійович   

- 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
органу ради, голова робочої групи 

ЗАГОРСЬКА 
Оксана Сергіївна  

- 
заступник міського голови-керуючий справами виконкому, 
заступник голови робочої групи 

ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович 

- секретар міської ради, член робочої групи 

ДЕМ’ЯНЮК  
Олена Юріївна  

- головний бухгалтер міської ради, член робочої групи 

СВІНЦІЦЬКА 
Наталія Іванівна  

- спеціаліст міської ради, член робочої групи  

ШЛЯХТЕНКО  
Вячеслав Васильович  

- директор міського Будинку культури, член робочої групи 

ДЕМЯНЕНКО 
Юлія Ігорівна  

- 
керівник гуртка міського Будинку культури, член робочої 
групи 

КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна 

- 
спеціаліст  відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради, член робочої групи 

 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                            О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток 3 до рішення виконкому 
від 26.04.2016  №71 

 
Кошторис витрат 

з нагоди відзначення 71-ї річниці з Дня перемоги 
у Другій світовій війні 

 
1. Придбання призів, сувенірів, продуктових наборів – 3000 грн.  
2. Квіти, листівки та конверти для привітання ветеранів Другої світової війни –               

2000 грн.  
3. Придбання та оформлення корзин із живими квітами для покладання до пам’ятника 

загиблим воїнам на майдані Волі, до меморіальної дошки загиблим працівникам 
фарфорового заводу та до могили невідомого солдата в міському парку відпочинку – 
2300 грн. 

4. Господарські витрати (на святкове оформлення вулиць, прикрашання сцени, 
виготовлення афіш, придбання прапорів тощо) – 3455 грн. 

5. Оплата за газ («Вічний вогонь») – 200 грн. 
 

Всього по кошторису 10 955 грн. (десять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень) 
 
 
 
 
 

 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                            О.Загорська 

   . 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

від 26 квітня 2016 року                                                                                                  №72 
        

Про затвердження тарифів на платні послуги 
Міського ринку відділу благоустрою та  
житлово-комунального господарства 
 Баранівської міської ради 
 

Відповідно до пп.2 п.а ст. 28, п 8 ст 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у зв’язку з передачею Міського ринку з обслуговування КП «Баранівка 
міськводоканал» до відділу благоустрою та житлово-комунального господарства, виконком 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити розмір тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустою та 
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради  (додаються). 

2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 28.09.2011 року №220 «Про 
затвердження тарифів на платні послуги ринку КП «Баранівка міськводоканал». 

3. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток до рішення №72 
від 26.04.2016 року 

 
ТАРИФИ 

на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради» 

(за 1 день торгівлі) 
№ 
п/п 

Найменування послуг 
Вартість, 

грн. 

1. 

В’їзд на ринок: 
� легковим автомобілем 
� легковим автомобілем з причепом або БУСом 
� вантажним автомобілем 

 
3,00 
5,00 
7,00 

2. 
Бронювання* торгівельного місця на ринку (на місяць): 
� одне торгове місце – 2 кв. м. 
� одне торгове місце – 6 кв. м. 

 
15,00 
35,00 

3. Надання в оренду одного торгового місця юридичним особам (2х3м) 25,00 

4. 

Надання в оренду одного торгового місця фізичним особам для: 
� торгівлі з вантажних машин (5-10т., 3х4м) 
� торгівлі з вантажних машин (до 5т., 3х4м) 
� торгівлі з легкових автомобілів (до 3т., 2х3м) 
� торгівлі з причепів (2х3м) 
� торгівлі худобою та птицею 
� торгівлі рослинною продукцією (1 пог. м.) 
� торгівлі молоком 
� торгівлі іншими продовольчими товарами (1 пог. м. – до 50 кг) 
� торгівлі непродовольчими товарами (2х2м) 
� торгівлі непродовольчими товарами (2х3м) 

 
25,00 
20,00 
15,00 
15,00 
15,00 
2,00 
2,00 
5,00 

15,00 
25,00 

5. Надання в оренду одного торгового місця за прилавком (1 пог. м.) 5,00 
6. Стоянка автомобіля на території ринку  5,00 

 
*протягом однієї години з початку роботи ринку. 

 
 
 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                            О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

Від 26 квітня 2016 року                                                                        №73 

Про затвердження нового складу адміністративної  
комісії при виконкомі міської ради 
 
З метою запобігання вчиненню правопорушень у м Баранівка, захисту прав людини та 
громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись пп 4 п б ч 1 ст 38 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити новий склад адміністративної комісії при виконкомі міської ради складі: 
 

ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович              - секретар ради, голова адміністративної комісії 
 
ЗАГОРСЬКА 
Оксана Сергіївна                   - заступник міського голови – керуючий справами виконкому,  
                                                   заступник голови адміністративної комісії 
ВЕРЕТЕЛЬНИК 
Олександр Володимирович  - головний спеціаліст юрисконсульт, секретар комісії 
 
ТУРОВСЬКА  
Світлана Миколаївна             - директор Будинку дитячої творчості, член комісії 
 
ДОВГИЙ 
Богдан    Віталійович               - член виконкому, тренер викладач футболу ДЮСШ 
 
СУС 
Олександр Іванович                  -  виконуючий обов’язки керівника громадського формування   
                                                  «Порядок в місті», депутат міської ради 
ВОЛОШИН  
Олександр Миколайович       - юрист КП «Баранівка міськводоканал» 
 
КУЦАН  
Людмила Леонідівна               - радник міського голови 
 

2. Рішення виконавчого комітету від 26.11. 2015 року №3 «Про затвердження складу 
адміністративної комісії» вважати не дійсним. 

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

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

Від 26 квітня 2016 року                                                                        №74 

Про затвердження списку посадових осіб, 
уповноважених складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 
 
З метою запобігання вчиненню правопорушень у м Баранівка, захисту прав людини та 
громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись ст. 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та ст. 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити список посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення на території м Баранівка, а саме: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, імя, по 
батькові посадової 
особи   

Місце роботи, 
посада 

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

1 Олійник Юлія 
Федорівна 

Баранівська міська 
рада, працівник ринку 
відділу благоустрою та 
житлово-комунального 
господарства 

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

2 ШЕВЧУК 
Олена Григорівна 

Баранівська міська 
рада, провідний 
спеціаліст з питань 
земельних ресурсів  

ст.. 104, ч. 1 ст. 106-1, ст. 106-2 

3 Мельник Юрій 
Михайлович 

Баранівська міська 
рада, паспортист 
сектору реєстрації 
фізичних осіб 

ст. 197 

2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради №4 від 26.07.2015 року «Про 
затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення» вважати не дійсним. 
 
Міський голова                                                                                              А. Душко 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                       О.Загорська 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

Від 26 квітня 2016 року                                                                        №75 

Про затвердження планових калькуляцій 
 послуг АС-машини та екскаватора АТЕК-881 
 КП «Баранівка міськводоканал» 
 
Розглянувши лист виконуючого обов’язки директора КП «Баранівка міськводоканал» та 
додані до нього планові калькуляції: 1 м куб викачки нечистот АС машиною; 1 м куб 
викачки нечистот АС машиною для жителів по вул. Звягельська, 79 і пров. Тищика, 6 та 8; 1 
години роботи екскаватора АТЕК-881, керуючись п 2 ст 28, ст. 30 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити планову калькуляцію 1 м куб викачки нечистот АС- машиною для жителів 
по вул. Звягельська, 79 та пров. Тищика, 6 і 8 та встановити розмір даної послуги в 
сумі 16,58 грн за 1 м куб. 

2. Затвердити планову калькуляцію викачки нечистот АС-машиною та встановити 
розмір даної послуги для бюджетних установ 170,28 грн., для інших організацій – 
185,11 грн. за машину (3,6 куб м). 

3. Затвердити планову калькуляцію 1 години роботи екскаватора АТЕК-881 та 
встановити розмір даної послуги в розмірі 339 грн. 

4. Зобов’язати КП «Баранівка міськводоканал» опублікувати нові розцінки послуг в 
газеті «Слово полісся». 

5. Рішення набуває чинності з 01.06.2016 року. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого обов’язки 

директора КП «Баранівка міськводоканал» 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                              А. Душко 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                       О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

Від 26 квітня 2016 року                                                                        №76 

Про здійснення делегованих повноважень  
виконавчим комітетом Баранівської міської 
 ради за І-й квартал 2016 року 
 
 
Заслухавши заступника міського голови – керуючого справами виконкому Баранівської 
міської ради Загорську О.С. яка повідомила, що виконавчий комітет за І-й квартал 2016 року 
прийняв 68 рішень. На виконання постанови КМУ від 9 березня 1999 р. N 339 «Про 
затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади» 32 рішення виконавчого комітету з   
питань   здійснення   делегованих повноважень  органів  виконавчої  влади передано для 
здійснення контролю в Баранівську районну державну адміністрацію. 
Керуючись ст. 52,53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 
ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови – керуючого справами 
виконкому Загорської О.С.. 

2. Доручити Загорській О.С. забезпечувати здійснення делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, та сприяти здійсненню контролю за їх виконанням.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського 
Ю.М.. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №77 
 
Про використання  
службового автомобіля 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року № 848 «Про 
впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 
організаціями», та з метою ефективного і раціонального використання службового 
автотранспорту виконавчого комітету міської ради, забезпечення службової діяльності 
міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, підпорядкованих їм 
відділів, секторів, керуючись ч.2, п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Призначити відповідальним за організацію, ефективне і раціональне використання 
службового автотранспорту  (Шевроле АВЕО АМ2307ВМ) виконавчого комітету 
міської ради заступника міського голови з питань діяльності органу ради Савчука 
В.А.. 

2. Обслуговування легковим автомобілем посадових осіб виконавчого комітету міської 
ради здійснювати в межах установлених лімітів та асигнувань, передбачених у 
кошторисі на бюджетний рік. Працівникам міської ради давати заявки ( в усній формі) 
на використання автомобілю заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради.  

3. Легкові автомобілі використовувати тільки для поїздок, пов’язаних із службовою 
діяльністю посадових осіб. Користуватися легковими автомобілями у вихідні та 
святкові дні, а також убуття у відрядження на легковому автомобілі за межі м. 
Баранівка, на відстань, що перевищує 100 км, здійснюється лише з дозволу міського 
голови. 

4. Автомобіль Шевроле АВЕО, державний номер АМ2307ВМ використовувати для 
забезпечення перевезення працівників Баранівської міської ради, дітей, спортсменів, 
учасників художньої самодіяльності, призовників , комплексних комісій тощо, де 
необхідна кількість місць не перевищує більше ніж 4 місць. 

5. Закріпити автомобільний транспорт для забезпечення його належної експлуатації та 
матеріально-технічної відповідальності за водієм виконавчого комітету міської ради 
Сокорєвим Валерійом Миколайовичем. Дозволити водію автомобіль ставити на 
нічний час біля власного будинку. На період відсутності водія (відпустка, тощо) 
призначається інша відповідальна особа розпорядженням міського голови. 

6. Службовий автомобіль може використовуватися для забезпечення безперебійної та 
ефективної роботи міської ради в неробочий час та у вихідні дні. 

7. 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 26 квітня 2016 року                                                                        №78 
 
Про погодження протоколу засідання 
 конкурсної комісії на право оренди 
нежитлових приміщень міського  
Будинку культури 
 
Розглянувши протокол конкурсної комісії від 18.04.2016 року №18/04 та заяву-пропозицію 
учасника переможця конкурсу на право оренди нежитлових приміщень міського Будинку 
культури загальною площею 49.7 м кв., з метою раціонального використання комунального 
майна, керуючись п 2, 4 ст. 29 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити протокол конкурсу на право оренди нежитлових приміщень міського 
Будинку культури загальною площею 49,7 м кв. №18/04 від 18.04.2016 року 
(додається). 

2. Надати дозвіл міському голові укласти договір оренди терміном на 10 років з ФОП 
Дем’яненко Юлією Ігорівною з орендною платою 11261,25 грн. в рік. 

3.  Погодити всі умови оренди та зобов’язання викладені у проекті договору оренди 
(додається)  

4. Відповідно до чинного законодавства здійснити реєстрацію права на користування 
майном.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста 
юрисконсульта Веретельника О.В. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення виконкому  
№78 від 26.04.2016 року 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВІР ОРЕНДИ 
 

«___»__________2016 р.                                                                                               м Баранівка 
 

Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Баранівської 
міської ради №__ від ___2015 року з однієї сторони  (далі по тексту «Орендодавець») та  
ФОП Дем’яненко Ю.І. (далі - Орендар), в особі Дем’яненко Юлії Ігорівни, що діє на підставі 
Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: 
1. Предмет Договору 
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежитлових 
приміщення загальною площею 49,7 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича по 
вул. Соборна, 22, м Баранівка, що є комунальною власністю територіальної громади м 
Баранівка, в особі Баранівської міської ради (далі - Майно). 
1.2. Майно передається в оренду з метою здійснення господарської діяльності ФОП 
Дем’яненко Ю.І. 
1.3. Стан Майна на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану 
майна) визначається в акті приймання – передавання (додаток). 
1.4. У зв’язку з тим, що Майно потребує капітального та поточного ремонту, що не 
уможливлює його використання, то Орендар з моменту підписання договору бере на себе 
зобов’язання щодо поточного ремонту Майна, а Орендодавець зобов’язується зарахувати 
вартість виконаних робіт в погашення орендної плати. 
2. Умови передачі орендованого майна Орендарю 
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, 
одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного 
Майна, який є невід’ємною частиною Договору. 
2.2. Об'єкт оренди повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем 
протягом 5-ти днів з моменту підписання даного договору за актом приймання-передавання, 
підписання якого свідчить про фактичну передачу об'єкта оренди. 
2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на 
це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м Баранівка в особі 
Баранівської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 
2.4. Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на 
підставі акту приймання - передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо 
складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця. 
2.5. У разі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві 
орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення 
строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі. 
3. Орендна плата 
3.1. Орендна плата визначається на підставі конкурсу на право оренди в розмірі 11261,25 грн. 
(одинадцять тисяч двісті шістдесят одна гривня двадцять п’ять копійок) за рік.  
3.2. Орендна плата не нараховується до закінчення капітального або поточного ремонту 
Майна. Після закінчення ремонтних робіт Орендар зобов’язаний пред’явити документи, які 
свідчать про вартість виконаних робіт (кошторисну документацію, акт виконаних робіт, 
тощо). Вартість виконаних робіт автоматично зараховується в рахунок погашення орендної 
плати. Якщо вартість виконаних ремонтних робіт буде перевищувати вартість орендної 
плати, то після розірвання цього договору Орендодавець не зобов’язаний відшкодовувати 
Орендарю різницю вартості. Крім того всі поліпшення приміщення за рахунок проведених 
ремонтних робіт після закінчення дії договору не можуть бути від’єднанні від орендованого 
приміщення. 



3.3. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним 
законодавством. 
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Положення 
про оренду майна комунальної власності територіальної громади м Баранівка або істотних 
змін стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством. 
3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця на протязі 
бюджетного року, але не пізніше 20 грудня поточного року. Якщо Орендарем здійснене 
покращення Майна (капітальний або поточний ремонт) та передані Орендодавцю документи 
про вартість даних робіт, Орендодавець зобов’язаний вартість таких робіт зарахувати в 
рахунок погашення орендної плати, дана процедура підтверджується актом про взаємозалік 
підписаний представниками обох сторін. 
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і 
стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний 
день прострочення, включаючи день оплати. 
 
4. Оплата експлуатаційних витрат, електричної енергії, тепло та газопостачання. 
4.1. Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з теплопостачанням та 
освітленням Майна та сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі . 
4.2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно виставленого 
рахунку Орендодавцем. 
 
5. Обов'язки Орендаря 
Орендар зобов'язується: 
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього 
Договору. 
5.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити орендну плату та решту обов’язкових платежів 
передбачених цим Договором. 
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки. 
5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і 
відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим 
Договором. 
5.5. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний або капітальний ремонт 
орендованого Майна. Ця умова Договору тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо 
компенсації вартості поліпшення. 
5.6. Орендар для здійснення невід’ємних покращень (реконструкції), перепланування об’єкту 
оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) її в 
установленому чинним законодавством порядку (рішенням сесії міської ради). 
5.7. Витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються 
за власний рахунок Орендаря і в подальшому зараховуються в рахунок орендної плати. 
5.8. У разі припинення договору оренди чи його розірвання Орендар зобов’язаний протягом 
5-ти днів повернути Орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, 
в якому він був переданий згідно з актом приймання-передавання, з урахуванням покращень, 
про що складається відповідний акт. Якщо Орендар допустив погіршення стану об’єкта 
оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані 
шляхом незалежної оцінки. Проведення незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок 
Орендодавця. 
5.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної 
безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване 



приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, 
системи центрального опалення в будь-який час при аварійних ситуаціях. 
5.10. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти 
про це Орендодавця письмово у тижневий строк. 
5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване 
Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення 
стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря. 
6. Права Орендаря 
Орендар має право: 
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього 
Договору. 
6.2. Орендар, який має право скористатися переважним правом на укладення договору 
оренди на новий строк, за умови письмового повідомлення про це Орендодавця не пізніше 
ніж за місяць до закінчення терміну дії цього Договору. В разі включення Майна до переліку, 
що підлягає продажу, при здійсненні значного покращення Майна в період оренди, Орендар 
має переважне право на викуп орендованого Майна.  
6.3. Орендар має право після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не 
менше ніж на його вартість за звітом про оцінку в порядку визначеному законодавством. 
 
7. Обов'язки Орендодавця 
Орендодавець зобов'язується: 
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-
передавання майна . 
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на 
умовах цього Договору. 
7.3. У разі здійснення Орендарем невід’ємного поліпшення орендованого Майна, 
Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких робіт та зарахувати 
їх вартість в рахунок орендної плати. 
8. Права Орендодавця 
Орендодавець має право: 
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, 
переданого в оренду за цим Договором. 
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у 
разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного 
виконання умов цього Договору, а також якщо Орендар: 
 користується майном всупереч договору або призначенню; 
без дозволу Орендодавця передав майно у користування іншій особі;  
своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;  
не приступив до проведення поточного, капітального ремонту майна;  
допустив виникнення річної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати, 
комунальних послуг, експлуатаційних витрат;  
в інших випадках, передбачених законодавством. 
8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального 
обстеження. 
8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. 
9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку. 
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 
10.1. Цей Договір укладено строком на 10 років, що діє з "05"травня 2016 р. до "05" травня 
2026 р. включно, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання 



зобов'язань. Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін та за погодженням 
сесії міської ради. В такому разі укладається додаткова угода до Договору, яка нотаріально 
посвідчується. 
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому 
числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що 
погіршують становище Орендаря.  
10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди 
Сторін. 
10.4. У разі припинення або розірвання цього Договору, Майно протягом п’яти робочих днів 
повертається Орендарем Орендодавцю. 
10.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта 
приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про 
повернення Майна покладається на Орендаря. 
10.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 
10.8. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 
силу, по одному для Орендодавця й Орендаря. 
 
11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 
Орендодавець:  
Баранівська міська рада 
12701, Житомирська область, 
м Баранівка, вул. Соборна, 22,  
р/р  
ГУ ДКСУ в Житомирській області 
МФО 039811 
ЄДРПОУ 04300386 
Орендар: 
ФОП Дем’яненко Ю.І. 
 
12. Додатки 
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. 
До цього Договору додається: 

- акт приймання-передавання орендованого Майна. 
В період оренди Майна додатками слід рахувати: 

• Кошторисну документацію проведених робіт капітального та/або поточного ремонту; 
• Акт виконаних робіт; 
• Акт про взаємозалік орендної плати та вартості виконаних робіт. 

 
Орендодавець                                                                                  Орендар 
 
 
Міський голова_____________А.О. Душко           ФОП________________Дем’яненко Ю.І. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АКТ 
ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ №_____ від _______2016 року 
 

«____»______________ 20___р.                                                                               м Баранівка 
 
Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Баранівської 
міської ради №__ від ___2015 року з однієї сторони  (далі по тексту «Орендодавець») та  
ФОП Дем’яненко Ю.І. (далі - Орендар), в особі Дем’яненко Юлії Ігорівни що діє на підставі 
Статуту, з іншого боку,  надалі - Сторони, склали даний Акт приймання - передачі (далі 
іменований - Акт), на виконання Договору оренди № ____ нерухомого Майна від __________ 
р., (далі по тексту іменований - Договір), про наступне: 
1. На підставі Договору, Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування 
нерухоме Майно, а саме нежитлових приміщень загальною площею 49,7 м кв. міського 
Будинку культури ім. А. Пашкевича по вул. Соборна, 22, м Баранівка, що є комунальною 
власністю територіальної громади м Баранівка, в особі Баранівської міської ради (далі - 
Майно). 
2. Орендар, приймає та використовує вищевказане Майно на умовах Договору. 
3. Майно передається в стані не придатному для його використання по призначенню 
(обвалена штукатурка на стінах, трухлява та крива підлога, на якій місцями є прогалини), у 
приміщеннях відсутнє додаткове устаткування та інвентар. 
4. Орендар з моменту підписання договору бере на себе зобов’язання щодо 
капітального/поточного ремонту Майна, а Орендодавець зобов’язується зарахувати вартість 
виконаних робіт в погашення орендної плати, згідно пред’явлених Орендарем документів 
про вартість таких робіт.  
5. Орендодавець повідомляє Орендаря про те, що на передане Майно не мають права треті 
особи. 
6. Даний Акт складений в 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному 
для кожної зі Сторін. 
7. Підписи сторін: 
 
Орендодавець ____________________                           Орендар: ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                       О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №79 
 
 
Про затвердження бланку сектора реєстрації 
фізичних осіб Баранівської міської ради 
 
На підставі рішення сесії Баранівської міської ради від 14.04.2016 року №171 «Про 
створення сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради», з 
метою організації праці документообігу сектора реєстрації фізичних осіб Баранівської 
міської ради, керуючись ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити бланк листів, довідок, звітності сектора реєстрації фізичних осіб 
Баранівської міської ради. 

2. Працівникам сектора реєстрації фізичних осіб дотримуватися встановленого зразка 
бланку при виготовленні документів. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №80 
 
Про організацію сезонної торгівлі на території міста 
 
Розглянувши заяви підприємців, громадян щодо надання дозволу на торгівлю біля їхніх 
закладів торгівлі товарами на літній сезон з метою сприяння розвитку малого бізнесу на 
території міста та залучення коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на 
пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи 
щодо охорони навколишнього природного середовища, керуючись п 5 ст 28, п 8 ст 30 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на сезонну торгівлю з 01.05.2016 року по 01.09.2016 року фізичній 
особі підприємцю Лавренчук Валентині Миколаївні біля власного торгівельного 
павільйону на землях запасу міської ради за адресою вул. Звягельська, 2-А. 

1.1. Зобов’язати ФОП Лавренчук В.М. сплачувати внески на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної 
і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища згідно договору про сплату пайової участі (проект договору додається). 

2. Надати дозвіл фізичній особі підприємцю Лавренчук Валентині Миколаївні на 
здійснення послуг з прокату дитячих електромобілів та батутів на території скверу у 
дитячого майданчика на вул.. Соборній з 01.05.2016 року до 01.09.2016 року за умови 
дотримання правил техніки безпеки та Правил благоустрою території м Баранівка. 
Погодити такий розпорядок роботи пункту прокату: щоденно без перерви та вихідних 
– з 10 год. по 19 год.. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час 
надання послуг з прокату електромобілів та батутів, за їх експлуатацію й технічну 
справність покласти на фізичну особу-підприємця Лавренчук В.М..  

2.1.  Зобов’язати ФОП Лавренчук В.М. сплачувати внески на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної 
і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища згідно договору про сплату пайової участі (проект договору додається). 

3. Надати дозвіл на сезонну торгівлю з 01.05.2016 року по 01.09.2016 року фізичній 
особі підприємцю Леонець Валентині Михайлівні біля власного торгівельного 
павільйону на землях запасу міської ради за адресою вул. Звягельська, 2-Д. 

3.1. Зобов’язати ФОП Леонець В.М. сплачувати внески на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної 
і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища згідно договору про сплату пайової участі (проект договору додається). 

4. Надати дозвіл на сезонну торгівлю з 01.05.2016 року по 01.09.2016 року фізичній 
особі підприємцю Щотову Анатолію Олександровичу біля власного торгівельного 
павільйону на землях запасу міської ради за адресою вул. Звягельська, 1-Д. 



4.1. Зобов’язати ФОП Щотова А.О. сплачувати внески на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної 
і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища згідно договору про сплату пайової участі (проект договору додається). 

5. Надати дозвіл на сезонну торгівлю з 01.05.2016 року по 01.09.2016 року Щотову 
Василю Анатолійовичу біля власного торгівельного павільйону на землях запасу 
міської ради за адресою вул. Звягельська, 2. 

5.1. Зобов’язати Щотова В.А. сплачувати внески на будівництво, розширення, 
ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища 
згідно договору про сплату пайової участі (проект договору додається). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста 
юрисконсульта Веретельника О.В.. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому  

№80 від 26.04.2016 року 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
Про пайову участь 

на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів благоустрою, соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 

середовища 
 
м. Баранівка                                                           «___» ___________ 20__ р. 
 
Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ____________________, яка проживає по ________________________________, 
Баранівський район, Житомирська область, і діє на підставі _______________, у подальшому 
«Сторона 2», з другої сторони, уклали даний договір про наступне: 

1. Предмет договору 
 

1.1.Сторона 2 зобов’язується взяти пайову участь на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо 
охорони навколишнього природного середовища та сплатити кошти до бюджету розвитку 
міського бюджету призначення платежу: «На будівництво, розширення, ремонт і утримання 
об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони 
навколишнього природного середовища», а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний 
рахунок. 
 

2. Обов’язки сторін 
2.1.Сторона 1 зобов’язується: 
2.1.1. Сприяти Стороні 2 у сфері підприємницької діяльності. 
2.1.2.Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 
торгівлі поштової адреси та встановлення режиму дня.  
2.1.3.Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 
Стороною 2 до міського бюджету.  
2.2. Сторона 2 зобов’язується:  
2.2.1.При здійсненні підприємницької діяльності дотримуватия чинного законодавства, 
Правил благоустрою території міста Баранівка та Правил торгівлі. 
2.2.2. Сплачувати кошти пайової участі за здійснення сезонної торгівлі на землях запасу 
Баранівської міської ради на розрахунковий рахунок Баранівської міської ради відкритий в 
УДКСУ в Житомирській області. 
 

3. Права сторін 
3.1.Сторона 1 має право: 
3.1.1.Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової 
участі будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів благоустрою, соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища. 
3.1.2.Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору. 
3.1.3.Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі. 
3.2.Сторона 2 має право: 
3.2.1..Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також 
чинного законодавства з питань пайової участі на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо 
охорони навколишнього природного середовища  



3.3.Сторони також мають інші права, визначені законодавством України. 
 

 
4. Розмір залучених коштів та порядок їх внесення 

4.1. Сторона 2 зобов’язується щомісячно сплачувати кошти пайової участі. 
4.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
4.3. Розрахунок пайової участі здійснюється на підставі графіка здійснення сезонної торгівлі, 
що підписується працівником ринку міської ради та підприємцем. 
4.4. Сторони домовилися, що розмір пайової участі становить 10 грн. за один день сезонної 
торгівлі на землях міської ради при наявності відповідного дозволу виконавчого комітету 
Баранівської міської ради. 
 

5. Відповідальність сторін та термін дії договору 
5.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства, цього Договору . 
5.2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 
50% від суми пайової участі встановленої договором 
5.3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в 
установленому порядку згідно з чинним законодавством України. 
5.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного 
виконання зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством. 
 

6. Додаткові вимоги 
6.1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною 
згодою сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього 
Договору. 
6.2.Внесення змін та/або доповнень стосовно відстрочення сплати пайової участі до даного 
Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення 
змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього 
Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього 
Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення виконавчого комітету міської ради, 
прийняте в установленому законом порядку. 
6.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 
6.4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 
примірник має однакову юридичну силу. 

 
7.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            ___________________________ 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    ___________________________ 
вул. Соборна,20                                                          ___________________________ 
____________________________                             _____________________________  
____________________________                             ____________________________   
____________________________                             _____________________________  
____________________________                             ______________________________ 

 
________________________ А.О.Душко           ____________________ ______________ 

 м.п.                                                                             м.п. 
 
 
 
 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №81 
 
 
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  12500 грн. ( дванадцять 

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 26 квітня 2016 року                                                                        №82 

Про виплату допомоги на поховання 
       

Розглянувши звернення  жителів м. Баранівка про надання допомоги на поховання померлих 
громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували пенсійних та інших 
соціальних виплат, документи, додані до звернення, та керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  Про затвердження Порядку надання допомоги на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов'язалася поховати померлого виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Виділити гр. Трищу Валерію Володимировичу (паспорт ХХХХХ, ідентифікаційний 

номер ХХХХХ), який проживає в ХХХХХХХ, кошти в сумі 500 грн. (п’ятсот гривень 
нуль копійок) за рахунок коштів міського бюджету для захоронення померлого брата 
Трища Віктора Володимирович, що проживав в м Баранівка, ХХХХХХ, який помер 05 
квітня 2016 року і на день смерті ніде не працював. 

2. Кошти перерахувати на поточний  рахунок Трища В.В. відкритий в філії –Житомирське 
обласне управління АТ «Ощадбанк» - 26253000051335, код банку 311647.  

3. 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 26 квітня 2016 року                                                                                      №83 

 
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 загальною площею 93 м кв. та земельній ділянці 
загальною площею 0,10 га, що належать на праві власності Мищик Ларисі 
Володимирівні, Мищику Анатолію Юрійовичу, Мищику Вадиму Юрійовичу, 
Мищику Дмитру Юрійовичу відповідно до рішення Баранівського районного 
суду від 24.02.2016 року, - таку поштову адресу ХХХХХХХХ, замість адреси – 
ХХХХХХХ так як така вже існує. 

2. Присвоїти житловому будинку загальною площею 95,2 м кв., що розташований 
на земельній ділянці загальною площею 0,10 га, та належать на праві власності 
Нікітчину Івану Феодосійовичу та Нікітчиній Надії Євтихіївні відповідно до 
свідоцтва про право власності на житло від 30.01.1996, - таку поштову адресу 
ХХХХХХХ, замість адреси – ХХХХХХХХ у зв’язку з допущеною у свідоцтві 
помилкою. 

3. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці загальною площею 0,10 га, що 
належить на праві власності Славінській Світлані Борисівні відповідно до 
державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЖТ№038064 від 
19.12.2003 року наступну поштову адресу: ХХХХХХХ так як в акті зазначено 
«район газового господарства».  
 

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

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №84 
        
Про розгляд заяв про надання дозволу  
на реконструкцію або будівництво житлових та  
не житлових приміщень, будівель 
 
  
Розглянувши заяви громадян, клопотання суб’єктів підприємницької діяльності на 
будівництво, переобладнання та реконструкцію приміщень, а також щодо погодження місця 
розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 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 рад 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити Яцук Валентині Вікторівні здійснити реконструкцію (добудову) власного 
житлового будинку, а саме добудувати веранду, котельню та перехід від житлового 
будинку до літньої кухні на власній земельній ділянці загальною площею 0,067 га за 
цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. Зобов’язати Яцук В.В. одержати дозвіл на 
виконання будівельних робіт з вищезгаданої реконструкції в інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області та після проведених 
робіт замовити в КП «Новоград-Волинське МБТІ» технічний паспорт. 

2. Погодити Тулісову Євгену Олександровичу будівництво житлового будинку на 
власній земельній ділянці загальною площею 0,10 га за цільовим призначенням – для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Зобовязати Тулісова Є.О. одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області та після 
проведених робіт замовити в КП «Новоград-Волинське МБТІ» технічний паспорт. 
 

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



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №85 
        
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. 
Тюрина Наталія 
Анатолівна 

м. Баранівка,  
ХХХХХХХХХХ 

Тюрин Максим 
Юрійович, 
ХХХХХХХХ 

30.03.2016 

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



 
 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №86 
 
Про позачергове влаштування 
дитини в ДНЗ «Сонечко» 
 
Розглянувши звернення завідуючої Дошкільного навчального закладу «Сонечко» Власюк 
А.Д. №16 від 19.04.2016 року щодо позачергового влаштування дитини Тишкевича Дениса 
Анатолійовича, ХХХХХХХХХХ в середню групу ДНЗ «Сонечко», у зв’язку з відсутністю 
документів на день розгляду, які надають підстави для позитивного вирішення даного 
питання, керуючись ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Перенести розгляд звернення завідуючої ДНЗ «Сонечко» на чергове засідання 
виконавчого комітету. 

2. 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           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №87 
 
Про розгляд звернення депутата 
Баранівської районної ради 
Ковальського О.В. щодо надання 
звання «Почесний громадянин міста» 
для Логвінова А.В. 
 
Розглянувши звернення депутата Баранівської районної ради Ковальського О.В. щодо 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Баранівка» для померлого Логвінова 
Анатолія Володимировича. У зв’язку з відсутністю у зверненні депутата біографічних даних 
кандидата на звання, а також конкретних документів про значні заслуги у трудовій і 
громадській діяльності, керуючись Положенням про звання «Почесний громадянин міста 
Баранівка» виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти до відома звернення депутата Ковальського О.В.. 
2. За умови наявності повного пакету документів потрібних для присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Баранівка» для Логвінова А.В. розглянути повторно 
дане питання . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського 
Ю.М.. 

 
 
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 26 квітня 2016 року                                                                        №88 
 
Про усунення перешкод 
 у спілкуванні з дитиною 
 
Розглянувши заяву громадянки Романчук Валентини Іванівни щодо доцільності проживання 
її сина ХХХХХХХ з нею так як відповідно до рішення Баранівського районного суду  від 
26.01.2015 року дочку ХХХХХХХХХХХХХХХХ було залишено проживати з матірю 
Романчук Валентиною Іванівною, тобто з заявницею, а сина ХХХХХХХХ – з батьком 
Романчуком Олегом Валерійовичем. Як пояснила Романчук В.І. діти двійнята і розлучати їх 
не можна. В даний час і син і дочка проживають із нею. Романчук О.В. даний факт не 
заперечує, пояснює, що син не живе з ним так як в даний час в його будинку ремонт. Однак 
він боїться, що заявниця буде перешкоджати у спілкуванні з сином. Відповідно до акту 
обстеження житлових умов Романчук В.І. в її будинку створені всі умови для проживання 
дітей. Заявниця працює вчителем і може забезпечити гарне виховання дітям. Романчук О.В. 
працює водієм автомобіля «швидкої допомоги» Баранівської КЦРЛ, тому в нього не 
нормований робочий день (нічні чергування та ін.). 

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 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування виконкому міської ради про те, що 
діти ХХХХХХХХХХХ мають проживати разом з їх мамою Романчук Валентиною 
Іванівною за умови перегляду рішення Баранівського районного суду від 26.01.2015 
року по справі №273/79/15-ц. 

2. Попередити Романчук В.І., що син може проживати з нею до вирішення справи у суді 
за згодою Романчука Олега Валерійовича. 

3. Зобов’язати Романчук В.І. та Романчука О.В. не перешкоджати один одному у 
спілкуванні з дітьми. 

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

   
 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням виконавчого комітету 

№88 від 26.04.2016 року 
 
 
 

ВИСНОВОК  
органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради 

 
 
 
 

05.04.2016 року на розгляд виконавчого комітету Баранівської міської ради надійшла 
заява громадянки Романчук Валентини Іванівни щодо доцільності проживання її сина 
ХХХХХХХ з нею, так як відповідно до рішення Баранівського районного суду  від 
26.01.2015 року ХХХХХХХХХХХХ було залишено проживати з матір’ю Романчук 
Валентиною Іванівною, тобто з заявницею, а сина ХХХХХХХ – з батьком Романчуком 
Олегом Валерійовичем. 

Відповідно до акту обстеження житлових умов Романчук В.І. в будинку створені всі 
умови для проживання дітей. Діти мають окремі місця для сну, зберігання шкільного 
приладдя та одягу, місце для виконання домашніх завдань. Заявниця працює вчителем, веде 
здоровий спосіб життя та належним чином виконує свої батьківські обов’язки. Романчук 
О.В. працює водієм автомобіля «швидкої допомоги» Баранівської КЦРЛ, тому в нього не 
нормований робочий день (нічні чергування та ін.). В даний час в його будинку проводяться 
ремонтні роботи, тому син ХХХХ проживає разом із мамою Романчук В.І. та своєю сестрою 
ХХХХХХ. Враховуючи той факт, що діти являються двійнятами та 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», орган опіки та піклування вважає 
за недоцільне їх розділяти та вважає, що діти мають проживати з мамою. Однак діє рішення 
Баранівського районного суду відповідно до якого визначене місце проживання сина 
ХХХХХ з його батьком Романчуком О.В..    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О. Загорська           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №89 
 
Про неналежне виховання дітей 
 

Розглянувши акт обстеження житлово-побутових  умов сім’ї гр. Остапчука Олександра 
Олександровича, ХХХХХ та Остапчук Тетяни Юріївни, ХХХХХ., котрі проживають на 
вулиці ХХХХХХ м Баранівка і неналежно ставляться до виконання своїх батьківських 
обов’язків по вихованню малолітніх дітей ХХХХХХХХХХХХ. Батьки зловживають 
спиртними напоями, залишають дітей без нагляду.  

Представники служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації провели з 
батьками профілактичні бесіди та роз’яснили про наслідки безвідповідального батьківства, а 
тому рекомендують надати цій сім’ї випробувальний термін для покращення житлово-
побутових умов.   

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. Остапчука Олександра Олександровича, ХХХХХХХХ, та гр. Остапчук 
Тетяни Юріївни, ХХХХХХХХ, котрі проживають на вулиці ХХХХХХХХХХ, м Баранівка, 
про неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з незадовільним утриманням та 
вихованням малолітньої доньки ХХХХХХХХХХХ.  
1.1. Встановити гр. Остапчуку Олександру Олександровичу та гр. Остапчук Тетяні Юріївні, 
два місяця випробувального терміну для покращення матеріально-побутових умов і 
створення повноцінних умов для проживання й виховання дітей. 
1.2. У випадку, якщо гр. Остапчук Олександр Олександрович та гр. Остапчук Тетяна Юріївна 
протягом двох місяців 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. 
2. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації здійснювати 
постійний соціальний супровід сім’ї гр. Остапчука Олександра Олександровича та гр. 
Остапчук Тетяни Юріївни, котрі проживають на вулиці ХХХХХХХХ, м Баранівка, а також 
спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично проводити обстеження 
матеріально-побутових умов проживання дітей у даній сім’ї. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-
керуючого справами виконкому О.С.Загорську.    
 
 
Міський голова                                                                       А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                           О.Загорська 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №90 
 
Про позбавлення батьківських  
прав гр. Заремби С.В. 

    
Розглянувши заяву дирекції Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. 

О. Сябрук, про неналежне виконання батьківських обов’язків гр. Зарембою Сніжаною 
Василівною, яка проживає за адресою м Баранівка ХХХХХХХХХХХХ і ухиляється від 
виховання свого сина ХХХХХХХХХХХ, який пропускає уроки без поважних причин та з 
02.02.2016 року не відвідує школу. Гр. Зарембу Сніжану Василівну рішенням виконавчого 
комітету міської ради № від 26.11.2015 року попереджено про неналежне виховання дитини, 
однак вона продовжує ігнорувати своїми батьківськими обов’язками щодо забезпечення 
освітою дитини.  З матір’ю учня неодноразово проводились бесіди про відповідальне 
виконання батьківських обов’язків, відвідували за місцем проживання та роботи. Однак вона 
нехтує телефонні дзвінки, уникає зустрічей із соціальним педагогом та класним керівником.  

Враховуючи той факт, що рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
26.11.2015 року №7 гр. Зарембу С.В. попереджено про неналежне виконання батьківських 
обов’язків у зв’язку з незадовільним вихованням малолітнього сина ХХХХХХХХХХХ З 
метою захисту прав малолітньої дитини, керуючись Сімейним кодексом України, 
ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу 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. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації звернутися до 

Баранівського районного суду з позовною заявою щодо позбавлення батьківських прав 
гр. Зарембу Сніжану Василівну, яка проживає ХХХХХХХХХХХ у м.Баранівка, стосовно 
її малолітнього сина ХХХХХХХХХХХ. 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста міської ради 
юрисконсульта Веретельника О.В., контроль – на заступника міського голови-керуючого 
справами виконкому О.С. Загорську. 

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



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №91 
 
Про розгляд заяви щодо надання дозволу 
 для опікуна на продаж квартири, що  
належить на праві власності недієздатній 
 
 
Розглянувши заяву гр. Онопрієнко Віри Іванівни, котра проживає в м. Баранівка на вулиці 
ХХХХХХХХ про надання згоди органу опіки та піклування на продаж квартири, що 
належить на праві власності її підопічної Стадник Алли Григорівни, ХХХХХХХХХ., 
інваліда 2-ої групи загального (психічного) захворювання, визнаної недієздатною відповідно 
до рішення Баранівського районного суду Житомирської області від 06.09.2013р. (справа 
№273/1195/13-ц), враховуючи той факт, що до заяви не додані документи, які підтверджують 
право власності на квартиру, також заявниця не надала документи, які свідчать про 
перебування в даний момент Стаднік А.Г. на її утриманні,  керуючись ст. ст. 67, 72 
Цивільного кодексу 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. Відмовити гр. Онопрієнко Вірі Іванівні у задоволенні клопотанні щодо надання згоди 
на продаж квартири, що належить на праві власності її підопічної Стадник Алли 
Григорівни. 
 
 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №92 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету міської ради №11 від 26.11.2016 року 
 «Про розгляд заяв на будівництво, реконструкцію  
приміщень та інших об’єктів, а також щодо  
погодження місця розташування тимчасових  
споруд для провадження підприємницької діяльності» 
 
Розглянувши заяву ФОП Савича В.В. щодо погодження місця розташування тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності, документи, додані до них, 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. Погодити ФОП Савичу Володимиру Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХ, у м. 

Баранівка, місце розташування трьох стаціонарних тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності – торговельних павільйонів для торгівлі на його власній 
земельній ділянці на вулиці Першотравенській, 3Г, у м. Баранівка загальною площею 
0,0075 га.  
1.1.  Зобов’язати гр. Савича В.В. погодити відповідність намірів щодо місця 

розташування вищезгаданої тимчасової споруди будівельним нормам у відділі 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської 
райдержадміністрації, оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою 
прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 
1:500) та встановлювати торговельний павільйон у повній відповідності до паспорта 
прив’язки ТС.  

1.2.  Зобов’язати гр. Савича В.В. укласти з Баранівською міською радою договір 
про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Баранівки після встановлення кошторисної вартості робіт. 

1.3.  Зобов’язати гр. Савича В.В. провести зміни цільового використання земельної 
ділянки. 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради №11 від 26.11.2016 року «Про розгляд 
заяв на будівництво, реконструкцію приміщень та інших об’єктів, а також щодо 
погодження місця розташування тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» вважати таким, що втратило чинність.  

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



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №93 
 
Про встановлення розміру пайової участі 
у розвитку інфраструктури м. Баранівки 
 
Розглянувши клопотання ФОП Савич Володимир Васильович щодо укладання договору про 
пайову участь у розвитку інфраструктури м.Баранівки та визначення розміру пайової участі, 
керуючись Порядком пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м.Баранівки, затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання 
від 05.12.2013р. №1361, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
статтями 28,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ФОП Савичу 
В.В. за встановлення трьох стаціонарних тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Першотравенська, 3Г, м Баранівка, у розмірі 2% від 
кошторисної вартості будівництва, що становить 5800 грн. (п'ять тисяч вісімсот гривень нуль 
копійок). 
1.1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки 
Савичу В.В.. (додаток 1). 
2. Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Баранівки 
(додаток 2). 
3. Встановити Савичу В.В. термін сплати пайової участі у розвиток інфраструктури м. 
Баранівки до 01.06.2016 року єдиним платежем. 
4. Уповноважити міського голову Душка А.О. на підписання договору про пайову участь у 
розвитку інфраструктури м.Баранівки відповідно до цього рішення. 
5. Зобов’язати Савича В.В. протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня прийняття цього рішення 
укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Баранівки. 
6. Організацію виконання цього рішення покласти на головного спеціаліста міської ради 
юрисконсульта Веретельника О.В., контроль – на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу міської ради В.А.Савчука.  
 
 
 
Міський голова                                                                               А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська 
 
 

 



 
Додаток 1 до рішення виконкому  
від 26.04.2016 №93 

 
 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ             
М.  БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 
 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з 
однієї сторони, і Савич володимир Васильович, який проживає по ХХХХХХХХ у м. 
Баранівка, Баранівський район, Житомирська область, і діє на підставі паспорта серії 
_______, виданого Баранівським РВ УМВС України у Житомирській області __________., 
ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, 
відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівки від 
«___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке: 
1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у 
зв'язку з встановленням трьох стаціонарних тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Першотравенська, 3Г, м Баранівка, який є грошовим 
виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, 
установленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. №3038-VІ «Про регулювання 
містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-
транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста Баранівки, затвердженого 
рішенням Баранівської міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 (далі за текстом — 
Порядок). 
2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-
правових актів, стала надана Замовником заява. 
3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, 
договори, кошториси тощо): Наказ від ______________________ 
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта 
будівництва становить: 290,0 тис. грн. 
5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, 
споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних 
мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією 
становлять: _________________ - __________________________________. 
6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами 
своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під 
час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на момент 
підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та 
прописом). 
7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради 
(виконавчого комітету) від 26.04.2016 №93 становить: 2%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та 
становить:  
П = (З- З буд. інші) × В=(290000-0)х2%=5800грн. (відповідно до п.6.7.Порядку розрахований 

розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 
де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.;  
З буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 



9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з 
яких зберігається у Замовника, другий — у головного спеціаліста юристконсульта 
Баранівської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь 
у розвитку інфраструктури м. Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____, набирає 
чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору. 
 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Савич Володимир Васильович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м.Баранівка,  
вул. Соборна,20                                                         ХХХХХХХХХХХ 
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             Баранівським РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________ А.О.Душко           ____________________ В.В. Савич 

 м.п.                                                                             м.п. 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                            О.Загорська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 до рішення виконкому  
від 26.04.2016 №93 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної                         
інфраструктури міста Баранівки 

м. Баранівка                                                           «___» ___________ 20__ р. 
Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і Савич володимир Васильович, який проживає ХХХХХХХХ у м. Баранівка, 
Баранівський район, Житомирська область, і діє на підставі паспорта серії _______, виданого 
Баранівським РВ УМВС України у Житомирській області __________., ідентифікаційний 
номер ___________,, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, уклали даний договір про 
наступне: 

1. Предмет договору 
 

1.1.Сторона 2 зобов’язується взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Баранівки та перерахувати кошти до бюджету розвитку 
міського бюджету (до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки – після його створення), 
призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури») згідно з Порядком, затвердженим рішенням міської ради від 05.12.2013 № 
1361, а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний рахунок. 
 

2. Обов’язки сторін 
2.1.Сторона 1 зобов’язується: 
2.1.1.Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань 
Сторони 2 у сфері містобудівної діяльності. 
2.1.2.Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 
будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  
2.1.3.Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник 
у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, та з 
урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі. 
2.1.4.Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 
Стороною 2 до міського бюджету.  
2.2. Сторона 2 зобов’язується:  
2.2.1.При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, 
чинних норм і правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка. 
2.2.2.Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 
2.2.3. Сплатити кошти пайової участі в сумі 5800 грн. (п'ять тисяч вісімсот гривня нуль 
копійок) згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до 
міського бюджету на розрахунковий рахунок №________________ у 
_______________________________________. 
                                                                                                                      (назва банку) 
(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури») на умовах і в терміни, передбачені даним Договором.  

 
3. Права сторін 

3.1.Сторона 1 має право: 
3.1.1.Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової 
участі у розвитку інфраструктури м.Баранівка. 
3.1.2.Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору. 



3.1.3.Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста. 
3.2.Сторона 2 має право: 
3.2.1.Реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) відповідно до погодженої в 
установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації з дотриманням 
державних будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва 
(реконструкції). 
3.2.2.Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також 
чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури у розвитку 
інфраструктури населеного пункту. 
3.3.Сторони також мають інші права, визначені законодавством України. 
 

4. Розмір залучених коштів та порядок їх внесення 
4.1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової 
участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого 
рішенням  міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого комітету міської ради 
від 29.03.2016 №64 розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури 
міста становить 10% від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва. 
Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 290,0 тис. грн., величина пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста згідно з розрахунком становить 5800 грн. (п'ять тисяч 
вісімсот гривня нуль копійок). 
4.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
4.3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 01.06.2016 року.  
4.4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, 
вказаної у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення 
кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити 
(доплатити) кошти на розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості 
будівництва об’єкта містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 4.1 
розділу 4 цього Договору. Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити, розраховується у 
відсотках, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору із розрахунку збільшеної 
кошторисної вартості  будівництва об’єкта містобудування. 
4.5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення 
кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, 
надлишково сплачена сума  Стороні 2 не повертається. 
 

5. Відповідальність сторін та термін дії договору 
5.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням 
міської ради від 05.12.2013 №1361. 
5.2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 
0,5% облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 
5.3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в 
установленому порядку згідно з чинним законодавством України. 
5.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного 
виконання зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством. 
 

6. Додаткові вимоги 
6.1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною 
згодою сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього 
Договору. 
6.2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або 
відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за 
взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про 



зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 
на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне 
рішення міської ради, прийняте в установленому законом порядку. 
6.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 
6.4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 
примірник має однакову юридичну силу. 

 
7.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Савич Володимир Васильович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м.Баранівка,  
вул. Соборна,20                                                         ХХХХХХХХХХХ 
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             Баранівським РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________ А.О.Душко           ____________________ В.В. Савич 

 м.п.                                                                             м.п. 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                            О.Загорська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №94 
 
 
Про заходи з підготовки та проведення 
 Місячника з упорядкування та облаштування 
 спортивних майданчиків «Спорт для всіх –  
спільна турбота» у квітні-травні 2016 року 
 
 
        З метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і 
масовим спортом різних соціальних та вікових груп населення, активізації процесів 
будівництва, ремонту та облаштування простіших спортивних споруд, дитячих ігрових 
майданчиків, майданчиків за місцем навчання, проживання та в місцях масового відпочинку 
населення  в місті Баранівка, керуючись ст.40, ст.17, ст.18 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити заходи з підготовки та проведення місячника з упорядкування та 
облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» у квітні-травні  
2016 році (додаються). 
2. Відділу ЖКГ та благоустрою міської ради (Костецька О. Д.), спеціалісту з інвестиційних 
питань міської ради (Свінціцька Н. І.), Баранівській міській бібліотеці (Пилипко Л. О.) 
забезпечити своєчасне виконання заходів. 
3. Інформацію про виконання заходів розглянути на засіданні виконкому міської ради у 
червні 2016 року. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Савчука 
В. А. 
 
 
Міський голова                                                                            А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Додаток  
                                                                                             до рішення виконкому 

                                                                                           від 26.04.2016 № 94 
 

Заходи 
з підготовки та проведення місячника 

з упорядкування та облаштування спортивних майданчиків 
«Спорт для всіх – спільна турбота» у квітні-травні 2016 року 

№ 
п/п 

Зміст доручення Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Визначити стан спортивних та дитячих 
майданчиків, які використовуються для 
проведення заходів з фізичної культури і 
масового спорту та в місцях масового 
відпочинку населення. 

До 1 травня 
2016 р. 

Відділ ЖКГ та 
благоустрою міської 
ради, міський 
стадіон. 

2. Залучити кошти підприємств, установ, 
організацій, позабюджетні та 
спонсорські кошти для облаштування 
дитячих ігрових майданчиків. 

До 1 червня 
2016 р. 

Спеціаліст з 
інвестиційних 
питань міської ради 

3. Провести косметичний ремонт скверу по 
вул. Соборній. 

До 10 червня 
2016 р. 

Костецька О. Д.- 
спеціаліст відділу 
ЖКГ та благоустрою 
міської ради 

4. Облаштувати сходи на спортивний 
дитячий майданчик біля нежитлової 
будівлі дитячого садочка вул. Соборна, 
40а 

До 30 червня 
2016 року 

Відділ ЖКГ та 
благоустрою міської 
ради 

5. Забезпечити висвітлення у засобах 
масової інформації про проведення 
місячника з упорядкування та 
облаштування спортивних майданчиків 
«Спорт для всіх – спільна турбота» 

До 1 травня 
2016 р. 

Баранівська міська 
бібліотека 
 
 

6. Про проведену роботу інформувати 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації. 

До 10 травня 
2016 р. 

Спеціаліст з 
інвестиційних 
питань міської ради  

 
 
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                                            О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №95 
 
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: 

• Шроля Віталія Леонідовича 

• Яблонського Олександра Пилиповича 

2. Поставити на загальний квартирний облік згідно ст. 39 Житлового кодексу України та ст. 
33 ЗУ «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», як дитину-сироту, яка досягла 16 років: 

• Друга Олега Васильовича. 

 

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26 квітня 2016 року                                                                        №96 
 
Про затвердження планових  
калькуляцій на 2016 рік на  
приймання, збирання та зберігання 
 1 метра кубічного твердих побутових  
відходів на сміттєзвалищі 
 

Керуючись ст. ст.28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно 
обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий 
комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити планові калькуляції на 2016 рік вартості послуг з приймання, збирання і 
зберігання 1 метра кубічного твердих побутових відходів на сміттєзвалищі, що надаються 
відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради, для 
ІІ та ІІІ груп споживачів (бюджетні установи, організації та інші споживачі, за винятком 
населення) на рівні собівартості цих послуг згідно з додатком. 
2. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються відділом житлово-
комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради, для ІІ та ІІІ груп 
споживачів, затверджені рішенням виконкому від 24.04.2014 року №80, вважати такими, що 
втратили чинність.  
3. Тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх податків та 
обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.07.2016 р., але не раніше офіційного їх 
опублікування в місцевих засобах масової інформації. 
4. Контроль за виконанням цього 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 
 
 



 
 
 
 
 
 

Додаток до рішення 
виконавчого комітету  

                     від 26.04.2016 №96 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються відділом житлово-комунального господарства  та благоустрою міської 
ради для ІІ та ІІІ груп споживачів 

 

№ 
п/п 

Групи 
споживачів 

Тарифи на послуги з 
вивезення твердих 
побутових відходів 

(збирання, приймання і 
захоронення),                  

грн./м3, у т.ч. ПДВ 

У т.ч. тарифи на послуги із 
зберігання (захоронення) 

твердих побутових відходів на 
міському паспортизованому 

МВВ, грн./м3, у т.ч. ПДВ 

1. ІІ група 
(бюджетні 

установи та 
організації) 

101,63 18,26 

2. ІІІ група (інші 
споживачі) 

101,63 18,26 

 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                           О.Загорська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


