
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 24 травня 2016 р.№98 
 

Про нові тарифи на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів для населення 
(Регуляторний акт) 
 
Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами 

України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарськоїдіяльності», постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.06 
«Про затвердження Порядкуформування 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. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що надаються 
відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради для 
населення, у розмірі 14 грн./міс. з одного домогосподарства. 
2. Рішення виконавчого комітету від 25.07.2013 року №147 «Про нові тарифи на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів для населення», вважати таким, що втратило чинність. 
3. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення ТПВ від домогосподарств для 
одиноких громадян та інвалідів 1-2 груп загального захворювання. 
4.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 
податків та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.07.2016 р. 
5. 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 24травня 2016 р.                                                                                   №99 
 
Про затвердження заходів щодо  
відзначення в м. БаранівкаДня захисту дітей 
«Найкращі в світі квіти – це Українські діти» 
 

З  метою відзначення в м. БаранівкаДня захисту дітей керуючись  ст.34 та пп.3 п.б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Указу Президента України від 30 травня 
1998 року № 568/98 "Про день захисту дітей", виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Заходи щодо відзначення в м. БаранівкаДня захисту дітей – 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 Днем 

захисту дітей. 
3. Робочій групі забезпечити виконання вищезазначених заходів. 
4. Затвердити кошторис витрат у загальній сумі 10600 грн. на проведення вищезгаданих 

заходів.(Додається). 
5. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 10600грн. (згідно з кошторисом) на відзначення 

Дня захисту дітей. 
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 24.05.2016  №99 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо відзначення 01.06. 2016 року Дня захисту дітей в м Баранівка 

 
Виконавчому комітету Баранівської міської ради спільно з сектором сім’ї, молоді та 
спортуБаранівської райдержадміністрації: 

 
1. Забезпечити підготовку та проведення в м. Баранівка урочистих, просвітницьких, культурно-

розважальних заходів з нагоди Дня захисту дітей 
В.В.Шляхтенко – директор міського  
Будинку культури. 

                                                                С.М. Туровська – директор міського Будинку 
                                                                                    дитячої творчості 

2. Провести біля міського Будинку культури ім. А. Пашкевича розважальні заходи для дітей 
«Найкращі в світі квіти – це Українські діти»  

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку культури. 
                                                         С.М. Туровська – директор міського Будинку 

                                                                                    дитячої творчості 
3. Провести для дітей конкурси, ігри, змагання з нагоди Дня захисту дітей. Підготувати призи, 

подарунки та сувеніри.  
В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку  
                               культури. 
С.М. Туровська – директор міського Будинку 
                               дитячої творчості 

 
4. Організувати та провести конкурс малюнків на асфальті "Світ очима дітей".Організувати та 

провести акцію "Творімо добро дітям" 
Ю.І. Дем’яненко – керівник гуртка міського  

                                       Будинку культури 
5. Придбати продуктові набори для дітей із сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 
В.А. Савчук – заступник міського голови 

6. Організувати святкову виїзну торгівлю, батути, покорм тощо  
 В.А. Савчук – заступник міського голови 

7. Організувати парад дитячих колясок, забезпечити подарунками найактивніших учасників. 
                                                                  Ю.І. Дем’яненко – керівник гуртка міського  

                                                                                                                       Будинку культури 
 

8. Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики правопорушень, 
охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з нагоди Дня захисту 
дітей. 

В.А.Савчук– заступник міського голови 
01.06.2016 року 
 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                              О.Загорська 

 
 
 
 



 
 
Додаток 2 до рішення виконкому 
від 24.05.2016  №99 

 
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення в м. Баранівка заходів, пов’язаних  з Днем захисту дітей 
 

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 
ЮрійМиколайович 

- 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 

ДЕМ’ЯНЕНКО 
Юлія Ігорівна 

- 
керівник гуртка міського Будинку культури, член робочої 
групи 

ТУРОВСЬКА 
Світлана Миколаївна 

- директор міського Будинку дитячої творчості 

 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому   О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Додаток 3 до рішення виконкому 
від 24.05.2016  №99 

 
Кошторис витрат 

з нагоди відзначення Дня захисту дітей 
 

1. Придбання подарункових наборів, призів, сувенірів, банерів, надувних шарів тощо – 3600 
грн. 

2. Квіти для нагородження талановитих дітей - 2000 грн. 
3. Кошти для вручення грамот, подяк та грошових винагород – 1000 грн. 
4. Подарунок для міського Будинку дитячої творчості – 1000 грн. 

5. Придбання продуктових наборів для дітей із сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах – 3000 грн. 

 
Всього по кошторису 10 600 грн. (десять тисяч шістсот гривень) 

 
 
 
 
 

 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому   О.Загорська 

   . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24травня 2016 р.                                                                                       №100 
 
Про затвердження Положення 
про Молодіжну раду 
 
З метою широкого залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, 
сприяння розвитку, виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Затвердити Положення про Молодіжну раду виконавчого комітету Баранівської міської ради  

(згідно з додатком 1). 
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011 року №65 вважати таким, що 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення виконкому 
від 24.05.2016 №100 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Молодіжну раду виконавчого комітету Баранівської міської ради 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Молодіжна рада виконавчого комітету Баранівської міської ради (далі – Молодіжна рада) є 
консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою здійснення координації заходів, 
пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації місцевої молодіжної політики. Головною метою створення Молодіжної ради є 
формування активної суспільно-відповідальної позиції молоді, залучення її до участі у вирішенні 
проблем своєї громади, за для того, щоб молодь в теорії та на практиці оволодівала принципами 
демократичного громадянського суспільства. 

У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та Законами України, актами 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконавчого 
комітету Баранівської міської ради, а також цим Положенням. 

2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
 Молодіжна рада діє на основі:  
- законності;  
- гласності та врахування громадської думки;  
- захисту прав, свобод та законних інтересів молоді міста та місцевих громадських організацій;  
- добровільності взяття на себе власних повноважень щодо вирішення молодіжних питань 
місцевого значення;  
- добровільності взяття на себе делегованих виконавчим комітетом повноважень;  
- колегіальності;  
- виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед молоддю міста та 
місцевими громадськими організаціями;  
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед виконавчим комітетом Баранівської 
міської ради. 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
� сприяння реалізації молодими  громадянами  конституційного права на участь в 
муніципальному управлінні; 
� забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання 
рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради; 
� навчання компетентній участі у виборах, а також процесу їх організації; 

� навчання ініціювання діяльності та активної участі у роботі громадських об’єднань (у 
рамках участі молоді у діяльності Молодіжної ради за такими напрямками: юридично-правовий, 
молодіжної політики, історія та духовність, культура та спорт, екологічний, інформаційно-
освітній, антикорупційний, молодь за чесні вибори, благоустрій населеного пункту тощо).  

� навчання компетентної громадянської участі у житті місцевої громади (у ході налагодження 
тісної співпраці із офіційними органами місцевого самоврядування). Місцева громада стає для 
молоді широким полем діяльності, застосування їхніх зусиль. Саме тут вони отримують свій 
перший і найважливіший досвід прийняття рішень щодо суспільно важливих питань. 

� сприяння створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до 
участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності; вивчення, систематичний 



аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі; 
визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та 
матеріальних гарантій молоді; розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів 
молодіжної політики, експертизи ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі; 
участь у підготовці проектів розпорядчих документів виконавчого комітету та міської ради, 
місцевих програм, віднесених до його компетенції.  

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
 Молодіжна рада спрямовує свою діяльність:  
1. У громадській сфері : шляхом полегшення спілкування молоді та органів місцевого 
самоврядування, підвищення активності та досвідченості молоді міста, розвитку молодіжного 
лідерства;  
2. У соціальній сфері: шляхом залучення молоді до вирішення соціальних проблем міста, 
попередження розповсюдження негативних явищ, у молодіжному середовищі, участь у реалізації 
програм соціального розвитку міста;  
3. У економічній сфері: шляхом розвитку молодіжного підприємництва, сприяння 
професійному росту молодих підприємців, налагодження їх взаємовідносин з органами місцевого 
самоврядування. Вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю в органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності. 
Подає на розгляд міському голові щорічну інформацію про хід реалізації молодіжної політики, 
суспільне становище молоді у місті Баранівка. Готовить за дорученням виконавчого комітету та 
міського голови аналітичний матеріал (довідки, експертні та молодіжні оцінки, рекомендації) 

5. ПРАВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
Молодіжна рада з метою виконання покладних на неї завдань має право: 
� отримувати від структурних підрозділів міської ради  інформацію, необхідну для своєї 
роботи; 
� утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) 
відповідно до напрямів роботи міської молодіжної громадської ради; 
� залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та 
наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; 
� організовувати та проводити конференції, збори, семінари, круглі столи, засідання. 
� утворювати у разі необхідності тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у 
них посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради, 
наукових установ та громадських організацій (за узгодженням з їх керівниками); - одержувати у 
встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали; - вносити міському 
голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що 
потребують прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Баранівської міської ради; 
аналізувати проекти розпорядчих документів виконавчого комітету щодо роботи з молоддю на 
відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики; складати та вносити на 
розгляд виконавчого комітету  міської ради, за згодою з міським головою, проекти рішень 
виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради. 
 

6. СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
До складу Молодіжної ради входять представники активної молоді від 14 до 35 років. В склад 
Молодіжної ради входять переможці конкурсного відбору. Порядок проведення якого 
затверджується рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. Загальна кількість ради 
не перевищує 20 чоловік. Склад Молодіжної ради затверджується рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради за результатами конкурсного відбору. Голова Молодіжної ради 
призначається рішенням виконавчого комітету. З членів молодіжної ради обираєтьсязаступники 
голови,голови та члени комісій. Рішення приймається простою більшістю голосів, відкритим чи 
таємним голосуванням. Процедуру голосування визначає Молодіжна рада простою більшістю 
голосів. 



Молодіжну раду очолює голова, якого призначають на один рік. На першому засіданні ради 
обирається заступник голови. Голова, його заступник та члени Молодіжної ради працюють на 
громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, 
громадських та місцевих інтересів. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання. 
Засідання скликає голова, а у разі його відсутності - заступник. Засідання проводяться не рідше 
одного разу на місяць. Засіданням керує голова, або його заступник - у разі відсутності голови. 

Молодіжна рада складається з комісій, які працюють зокрема з таких питань: 

� культури та дозвілля; 
� розвитку місцевого самоврядування; 
� фізичної культури та спорту; 
� охорони здоров’я та екології; 
� волонтерського руху; 
� фінансового забезпечення; 
� партнерства та міжнародних відносин; 
� інформації та зв’язків з громадськістю. 
 
 Голова міської молодіжної громадської ради: 
� організовує діяльність Молодіжної ради; 
� скликає та організовує підготовку засідання Молодіжної ради; 
� підписує документи від імені Молодіжної ради; 
� представляє Молодіжну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації. 
 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
Молодіжна рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. 
Основною формою її роботи є засідання, які проводяться в міру потреб, але не рідше ніж один раз 
на квартал. 
Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її 
членів. 
У засіданнях Молодіжної ради можуть брати участь посадові особи Баранівської міської ради. 
Голова та члени Молодіжної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах. 
Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її 
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 
на засіданні. 
Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер. 
 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Забезпечення міської Молодіжної ради приміщенням, засобами зв’язку, створення 
необхідних умов роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Баранівської 
міської ради. 

2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі пропозицій членів 
Молодіжної ради. Зміни щодо персонального складу Молодіжної ради затверджується виконавчим 
комітетом міської ради за поданням голови Молодіжної ради на основі пропозиції Молодіжної 
ради. 

 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                   О. Загорська 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 24травня 2016 р.                                                                                       №101 
 
Про затвердження Положення про порядок  
конкурсного відбору в члени Молодіжної ради 
 
З метою широкого залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, 
сприяння розвитку, виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
� Провести конкурсний відбір в члени Молодіжної ради – консультативно-дорадчий орган 

виконавчого комітету Баранівської міської ради (далі по тексту Молодіжна рада). 
� Затвердити Положення про порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної ради  (згідно 

з додатком 1). 
� Затвердити склад комісії щодо визначення переможців конкурсного відбору на право бути 

членом Молодіжної ради (згідно з додатком 2). 
� Встановити, що фінансове забезпечення підготовки та проведення вищезгаданого конкурсу 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 
� Затвердити кошторис витрат на проведення конкурсу (згідно з додатком 3) 
� Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення виконкому 
від 24.05.2016 №101 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної ради   
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.Конкурсний відбір членів Молодіжної ради проводиться з метою виховання у молоді 
розуміння важливості громадянської ініціативи при розв’язанні актуальних питань на рівні міста.  
1.2.Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада. Переможців конкурсу 
визначає конкурсна комісія, склад якої затверджений відповідним рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради.  
1.3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Баранівської 
міської ради: http://mrada-baranivka.gov.ua/., а також у місцевих ЗМІ. 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 
2.1. Завданнями конкурсу є:  
� виявлення та підтримка розумних, талановитих, активних, ініціативних, з наявними 

лідерськими задатками представників молоді; 
� створення Молодіжної ради; 
� залучення молоді до громадської активності орієнтоване передусім на практичне навчання. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
3.1. До участі в конкурсі запрошуються молодь віком від 14 до 35 років. 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
4.1.Участь у конкурсі є безкоштовною. 
4.2.Мова написання проектів: українська.  
4.3.Термін проведення конкурсу: з 01 червня 2016 року по 24серпня 2016 року. 
4.4.Роботи на конкурс приймаються до 23серпня 2016 року. 
4.5.Визначення переможців конкурсу (1,2,3 місце) – 30.08.2016 року. 
4.6. Затвердження складу Молодіжної ради за результатами конкурсного відбору 
4.7.Підсумки конкурсу оприлюднюються до 30 вересня 2016 року . 
4.8.Переможці конкурсу отримують за 1 місце – 500 грн., за 2 місце – 300 грн., за 3 місце -  200 
грн.та можливість реалізувати розроблений проект за кошти місцевого бюджету (за умови 
дотримання умов Бюджетного кодексу України). 
4.9. Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 10-ти сторінок (1-проекту) у програмі Microsoft 
Office Word, шрифтом TimesNewRoman, розмір 14. 
4.10.Проекти на конкурс подаються в електронному або у друкованому вигляді.  
4.11. Теми проектів: 

1. Покращення благоустрою та інфраструктури мого міста. 
2. Розвиток демократії - бере початок з кожного з нас. 
3. Участь молоді у соціально-культурній сфері мого міста. 
4. Власна креативна/інноваційна тема. 

4.12. Проект складається з: 
1. Вступу де викладається проблематика теми. 
2. Шляхи вирішення піднятого в проекті питання. 
3. Власне бачення (власний проект). 
4. Кошторис витрат для впровадження проекту в життя (розписати, які кошти можуть бути 

залучені та в який спосіб). 
5. Презентація проекту (буде мати переваги при проявленій креативності). 

4.13. Учасники конкурсу натомість написання проекту можуть провести акцію на тему: 
1. Екологія міста. 
2. Культура, як запорука успіху розвитку молоді. 
3. Туризм та його основні напрямки. 



4. Ваша тема,узгоджена попередньо. 
Дана акція має бути зафіксована у засобах масової інформації, розповсюджена на 
інтернет сторінках, підтверджена опитувальними листами, анкетами тощо. 
Презентація проведеної акції та її результатів може супроводжуватися фотознімками, 
відеофіксацією, слайдами, тощо. 

 
4.14.  Один проект має право готувати 1- 7 осіб молодого віку (14-35 років). 

Проводити та презентувати акції 5-10 осіб молодого віку (14-35 років). 
 

4.15.  Разом з документами які подаються на розгляд комісії додається коротка 
біографічна довідка кожного учасника конкурсу (ПІБ, дата народження, домашня 
адреса, місце навчання, контактний телефон) та його фотокартка, надсилаються на 
електронну адресу міської ради: b.meriya@ukr.net(в електронному вигляді),абоза 
адресою: Баранівська міська рада, вул.Соборна,20, м.Баранівка, Житомирська область, 
12700 (у друкованому вигляді), з приміткою «Конкурсний відбір в члени Молодіжної 
ради». 

 
5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ 
5.1.Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за 12-бальною шкалою за такими 
критеріями:  
� Актуальність проекту; 
� рівень проявленої ініціативності;  
� реальність впровадження проектних ідей;  
� креативність та неординарність проектної думки, новаторство.  
5.2. Конкурсна комісія визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) та встановлює 
перелік осіб, які мають право стати членом Молодіжної ради. 
5.3.Переможці конкурсу нагороджується премією в розмірі 500грн., за друге місце – 300грн., за 
третє – 200грн.  
5.4.Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути змінено, у тому числі й організатором 
конкурсу. У разі рівного розподілу голосів, поданих на конкурсний відбір, голова комісії має 
право вирішального голосу. 
5.6.Інформація про підсумки конкурсу опубліковується на веб-сайті Баранівської міської ради 
http://mrada-baranivka.gov.ua/. та в місцевих ЗМІ. 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Додаток 2 до рішення виконкому 
від 24.05.2016 №101 

 
 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 
щодо визначення переможців конкурсного відбору на право бути членом Молодіжної ради 

 

Загорська  
Оксана Сергіївна 

- заступник міського голови – керуючий справами виконкому, голова 
конкурсної комісії 

Оханський Юрій 
Миколайович 

- секретар міської ради, заступник голови комісії 

Дем’яненко Юлія  
Ігорівна 
 

- керівник гуртка міського Будинку культури ім.А.Пашкевича, 
відповідальний секретар конкурсу 

Члени журі: 

Омельчук Діна  
Сергіївна 

- педагог-організаторБаранівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О.Сябрук (за 
згодою) 

Антонюк Ольга  
Миколаївна                                                   

-депутат міської ради,  

Стельмах Ольга  
Ігорівна 

- педагог-організаторБаранівської гімназії (за згодою) 

Довгий Богдан  
Віталійович 

-член виконавчого комітету Баранівської міської ради, тренер 
Баранівської ДЮСШ 

Свінціцька Наталія 
Іванівна 
 
Пилипко  
Лариса Олексіївна                   

- провідний спеціаліст з інвестиційних питань Баранівськї міської 
ради 
 
-бібліотекар міської бібліотеки 
 
 

 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 до рішення виконкому 
від 24.05.2016  №101 

 
Кошторис витрат 

для проведення конкурсного відбору в члени Молодіжної ради 
 

1. Виділити кошти для вручення грошової нагороди переможцям конкурсу 
 
за 1-ше місце – 500 грн. 
за 2-ге місце - 300 грн. 
за 3-тє місце – 200 грн. 
 
ВСЬОГО 1000 грн. (одна тисяча гривень) 

 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   23 травня   2016 року  №102 
 

Про стан автомобільних доріг в м Баранівка 
та шляхи щодо їх поліпшення у 2016 році 

 
Розглянувши розпорядження голови Баранівської районної державної адміністрації  від 15.04.2016 
року №105 «Про стан автомобільних доріг в районі та шляхи вирішення питань щодо їх 
поліпшення у 2016 році» виконавчий комітет міської ради зазначає, що відповідно до рішення 
пятої сесії 7-го скликання від 14.04.2016 року №215 створену постійно діючу комісію з числа 
депутатів по визначенню черговості проведення поточного ремонту доріг м Баранівка. 
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
Савчука В.А., який повідомив, що станом на 20.052016 року проведено поточний ремонт 
автомобільних доріг (вивезено щебеневий відсів): 
Вул. Тищика – 10 тон; 
2-й пров. Гагаріна – 510 тон (та 200 тон ДЛМГ); 
Вул. Лугова – 13 тон; 
Вул. Житомирська та провулки – 60 тон; 
Вул. Комарова – 40 тон; 
Вул. Г. Сковороди (Чапаєва) – 110 тон; 
Вул Покровська - 210 тон; 
Вул.. Вишнева – 20 тон; 
Вул. Цегельна – 45 тон; 
Вздовж вулиць Б.Хмельницького,  
Зеленої та Спортивної – 30 тон; 
Вул. Л. Українки – 10 тон; 
Під’їзд до вул. Звягельської, 79 – 30 тон; 
2-й пров Остапа Вишні – 12 тон 
Вул. Остапа Вишні – 60 тон; 
1-й пров. Ярослава Мудрого – 50 тон; 
Вул. Пашкевича – 10 тон. 
По 4-му пров. Шевченка проведені роботи по грейдеруванню дороги. 
Виготовлена проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт вул. Древлянської м 
Баранівка, Житомирської області». Кошторисна вартість даного проекту першої черги (від 
вулЗвягельська по будинок №23) становить – 525026 грн., а друга черга (від 23 будинку по вул 
Польова) – 558 974 грн.  Роботи розпочнуться в червні 2016 року згідно укладеного договору з 
Баранівською філією райавтодор. 
Станом на 24.05.2016 року на розгляді в Баранівській міській раді є колективні заяви про поточний 
ремонт доріг від жителів провулка Зарічний, вулиць Мічуріна, Пилипа Орлика, Фарфорова, 
Пушкіна, провулку Нєкрасова, 4-го провулку Поліський, 1-го провулку Древлянський, 4-го 
провулку Шевченка та 2-го провулку Садовий. Всі заяви будуть розглянуті та задоволені. 
Враховуючи вище зазначене та керуючись ст. 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 



ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради взяти до 
відома. 
2.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради 
проаналізувати стан утримання доріг на території міста та провести ремонт аварійно-небезпечних 
ділянок доріг, зокрема тих, на яких найбільший рух транспортних засобів. 
3.Призначити відповідальним за стан доріг диспетчера відділу благоустрою та ЖКГ Стасюка 
А.М.. 
4.Доручити постійній комісії по визначенню черговості проведення поточного ремонту доріг м 
Баранівка розробити заходи на 2016 рік з ремонту та приведення в належний стан доріг і вулиць м 
Баранівка, з метою спрямування коштів, у першу чергу, на проведення ремонту доріг, які мають 
соціально-економічне значення для забезпечення належного функціонування транспортного руху 
в населених пунктах. 
5.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   23 травня   2016 року  №103 
 

Про відзначення в місті 100-річчя подій  

Української революції 1917-1921 років 

 

       Відповідно до Указу Президента України від 22.01.2016р. №17/2016 «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01.03.2016 № 51 «Про відзначення в області 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років», розпорядження голови районної державної адміністрації від 
12.04.2016 № 103 «Про відзначення в районі 100-річчя подій Української революції 1917-1921 
років» та з метою гідного вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та 
військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років (додаються). 

2. Виконавцям плану заходів з підготовки та відзначення в місті 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років забезпечити своєчасне виконання заходів та інформування щороку до 
20 листопада сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та 
громадськістю апарату райдержадміністрації. 

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

 

Міський голова                                                                            А. Душко 

 

Заступник міського голови - 

керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

                                                                                             до рішення виконкому 
                                                                                           від 24.05.2016 № 103 

 
 

 

 

Заходи 
з підготовки та відзначення в місті 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років 
 
 

№ 
п/п 

Зміст доручення Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Проводити у місті урочистості до 
державних свят з нагоди проголошення 
2017 року Роком Української революції 
1917-1921 років. 

Упродовж 
2017-2021 
років 

Міський Будинок 
культури 

2. Організувати та провести заходи 
військово-патріотичного характеру із 
залученням учасників антитерористичної 
операції. 

Упродовж 
2017-2021 
років 

Міський Будинок 
культури 

3. Забезпечити впорядкування поховань 
загиблих воїнів українських збройних 
формувань, учасників Української 
революції 1917-1921 років. 

Упродовж 
2017-2021 
років 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ 

4. Створити у бібліотеці виставки, 
інформаційні полички, організувати 
читацькі конференції, присвячені 100-
річчю подій Української революції 1917-
1921 років 

Упродовж 
2017-2021 
років 

Баранівська міська 
бібліотека 

 

5. Забезпечити висвітлення у засобах 
масової інформації про відзначення в 
місті 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років 

 

Упродовж 
2017-2021 
років 

Баранівська міська 
бібліотека 

 
 

 

 

Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                                               О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   23 травня   2016 року  № 104 
 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів  
у 2015 році та завдання на 2016 рік 
 
На виконання розпорядження голови Баранівської районної державної адміністрації від 27.04.2016 
року №122 «Про підсумки виконання місцевих бюджетів у 2015 році та завдання на 2016 рік» та 
заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючого справами виконкому Загорську 
О.С., яка повідомила: 
1.Спільно із Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ та відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі  забезпечено надходження  платежів до місцевих бюджетів відповідно до 
вимог ПКМУ № 1019 від 09 грудня 2015 року «Про внесення змін до ПКМУ  № 106» від 16 
лютого 2011 року  у частині напрямків надходжень, за  якими по Баранівській міській радою 
закріплено контроль. 
2.Вжито усіх необхідних заходів щодо перегляду прийнятих органами місцевого самоврядування 
на поточний рік рішень із встановлення плати за землю та забезпечено внесення проектів 
відповідних змін до рішень відповідно до вимог пункту 12.3 статті 12 та розділу XII податкового 
кодексу України. Відповідно до рішення 4 сесії 7 скликання від 17 березня 2016 року № 141 
переглянуто розмір орендної плати при передачі в оренду земельної ділянки ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ» (ставка  збільшена з 3-х до 6-ти відсотків). 
3.Забезпечено проведення інвентаризації діючих договорів оренди земель державної і комунальної 
власності у частині встановленого розміру орендної плати за землю з урахуванням коефіцієнта 
індексації. Відповідно до витягів  про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок,що видані 
відділом Держгеокадастру у Баранівському районі всі договори переукладено з врахуванням  
коефіцієнта індексації. 
     У 2016 році Баранівською міською радою  укладено 23 договори оренди земельних ділянок із 
суб’єктами господарювання на землі промисловості та землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  загальною площею 1,8797 га.  
      Проведено  роботу по виявленню земельних ділянок під об’єктами нерухомості, що 
використовується без правовстановлюючих документів, а відтак без сплати орендних платежів. 
Направлено листи власникам об’єктів нерухомості  та у відповідні контролюючі органи. Наразі  
усі пакети документів на ділянки такого зразку оформлені. Виключенням є  земельна ділянка  ТОВ 
«Пелог». 
4.Вжито вичерпних заходів щодо недопущення : 
- необґрунтованого  надання пільг зі сплати земельного податку; 
- зростання заборгованості  зі сплати інших  податків. 
  Відповідно до рішення 2 сесії 7 скликання від 07 грудня 2015 року  № 26 від сплати земельного 
податку звільнено: 
-  органи  державної влади; 
-  навчальні заклади, комунальні підприємства; 
- органи Державного агентства водних ресурсів та землі під меліоративними каналами та 
гідроспорудами. 
  Перелік фізичних та юридичних осіб,які звільнено від сплати встановлено відповідно до статей 
281,282 Податкового кодексу України. 



5.Забезпечено проведення своєчасної та у повному обсязі  оплати праці працівників бюджетних 
установ і розрахунків за  енергоносії та комунальні послуги, які споживаються  підрозділами 
Баранівської міської ради. Простроченої заборгованості з таких виплат впродовж 2016 року не 
зафіксовано. 
6.Штатну чисельність упорядковано  в межах  затверджених асигнувань на оплату праці. 
Чисельність апарату ради збільшено у зв’язку із розширенням повноважень та зростанням 
кількості одержувачів відповідних послуг. У разі не заповнення вакантних посад протягом року на 
виконання Закону України «Про державну службу», їх буде скорочено.  
7. Визначено перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на: 
-оплату праці працівників бюджетних установ; 
-нарахування на заробітну плату; 
-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
-забезпечення продуктами харчування; 
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
-обслуговування місцевого боргу; 
-поточні трансферти населенню; 
-поточні трансферти місцевим бюджетам. 
8.Схвалено план заходів з приведення загального обсягу боргу у відповідність до  положень 
Бюджетного кодексу України.Кошти від профіциту бюджету станом на 15.04.2016  по загальному 
фонду  в сумі 147,8 тис. грн. спрямовано на погашення чергового платежу 2016 року по  кредиту 
ПівнічнїЕкологічнїФінансовї Корпорації (NEFCO). Загалом з початку погашення кредиту 
оплачено 25,4 тис. євро  тіла кредиту (591,9 тис.грн.), списано 25,9 тис. євро (664,4 тис. грн.) та 
оплачено  65,0 тис. грн. відсотків. 
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Проекту Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника міського голови-керуючого справами виконкому взяти до відома. 
2. Спеціалістам з земельних питань Баранівської міської ради забезпечити інвентаризацію 

діючих договорів оренди земель комунальної власності у частині встановленого розміру 
орендної плати за землю та вжити заходів щодо приведення договорів до вимог чинного 
законодавства. Вживати заходи щодо забезпечення вчасної плати за оренду земельних 
ділянок та виникнення заборгованості. 

3. Головному спеціалісту юрисконсульту забезпечити контроль за укладенням договорів про 
пайову участь в розвитку інфраструктури міста Баранівка та вчасною сплатою пайових 
внесків згідно укладених договорів. 

4. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – головному бухгалтерузабезпечити 
контроль та аналіз доходів місцевого бюджету та забезпечити під час виконання бюджету 
проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і 
розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними 
установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат. 
Інформувати про хід виконання місцевого бюджету управління фінансів 
райдержадміністрації до 09.01.2017 року та райдержадміністрацію до 13.01.2017 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – 
керуючого справами виконкому Загорську О.С. 

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

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   23 травня   2016 року№ 105 
 

 

Про внесення змін до складу  
ініціативної групи 
«Патріоти – за чистий Случ» 

 

Відповідно до рішення засідання ініціативної групи від 12.04.2016 року керуючисьст. 40 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни  до складу міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти – за чистий Случ» 

створену рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 № 57 та затвердити її 

у новому складі (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Савчука В. 

А. 

 

Міський голова                                                                            А. Душко 

 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
                                                                                                                                      до рішення виконкому 

 від 24.05.2016 № 105 
 

Склад міжрегіональної ініціативної групи 
«Патріоти – за чистий Случ!» 

  
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Адреса Контактний 
телефон 

1. Душко Анатолій 
Олександрович- 
Баранівський міський 
голова, голова ініціативної 
групи 
 

м. Баранівка, Житомирська 
область 

(04144) 3-10-21 

2. Легенчук Анатолій 
Володимирович- голова 
постійної комісії 
Новоград-Волинської 
міської ради з питань ЖКГ 
та екології (за згодою) 
 

м. Новоград Волинський 

0973506460 
(0414435275) 

3. Гетун Олег Валерійович- 
член наглядового комітету 
«Екоклуб» м. Рівне (за 
згодою) 
 

м. Рівне 

+38(0362) 267891 
0964648835 

4. Рассадін Андрій 
Олексійович- голова 
комісії з питань 
депутатської діяльності та 
етики (УКРОП) (за 
згодою) 
 

м. Новоград-Волинський 

(097)1147090 

5. Вітюк Володимир 
Васильович - Марківський 
сільський голова (за 
згодою)  
 

с. Марківка, Баранівський 
район 

(096)2783899 

6. Денисюк Олександр 
Федорович- 
Першотравенський 
селищний голова (за 
згодою) 
 

смт. Першотравенськ, 
Баранівський район 

(067)2544787 

7. Гандич Валерій Петрович- 
Миропільський селищний 
голова  
(за згодою) 

смт. Миропіль, Романіський 
район 

(068)8363352 
 

8. Демидюк Валерій 
Миколайович-житель смт. 
Понінка 
 

смт. Понінка, Хмельницької 
області 

0976992702 

9. Дунець Сергій Федорович- м. Красилів, Хмельницька (067)3809433 



член комісії з питань 
регулювання земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
(УКРОП) (за згодою) 
 

область 

10. Дехтярук Олександр 
Миколайович- депутат 
обласної ради (за згодою) 
 

смт. Полонне, Хмельницька 
область 

(067)2202313 

11. Дем’яненко Юлія Ігорівна-
керівник гуртка міського 
Будинку культури 
 

м. Баранівка 

(067)4900247 

12. Кокітко Наталія 
Володимирівна- депутат 
обласної ради (за згодою) 
 

смт. Першотравенськ 

(098) 8800111 

13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

Йовдій Дмитро 
Васильович- голова 
Хмельницької обласної 
організації УКРОП (за 
згодою) 
 
Дитиненко Наталія 
Григорівна- начальник 
відділу благоустрою 
управління ЖКГ 
Новоград-Волинської 
міської ради (за згодою) 
 
Дудник Дмитро 
Анатолійович- голова 
постійної комісії з питань 
містобудування, 
будівництва,  земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
середовища (за згодою) 
 
Пулковський Віктор 
Юрійович  

Хмельницька область 
м. Хмельницький 
 
 
 
 
 
 
 
М. Новоград-Волинський 
 
 
 
 
 
 
 
м. Полонне 
 
 
 
 
м Баранівка 

 
0984505432 
 
 
 
 
 
0972804258 
 
 
 
 
 
 
0673112711 
 
 
 
 
 
 
0673023212 

 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

від 24 травня 2016 р.                                                                                   №106 

 

Про притягнення до адміністративної  
відповідальності 
 

        Керуючись п. 23 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207 « Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» та розглянувши протоколи про 
адміністративне правопорушення від 10.05.2016 р. № 1 відносно громадянки Христюк Т.С., від 
16.05.2016 №2 відносно громадянки Вовк А.М., від 18.05.2016 №3 відносно громадянина Карюка 
І.В. про порушення  ч. 1 ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  

ВСТАНОВИЛИ: 

Гр. Христюк Т. С. в період часу з 24.12.2015 року по 10.05.2016 року проживала без реєстрації; 

Гр. Вовк А. М.  в період часу з 04.02.2016 року по 16.05.2016 року проживала без реєстрації; 

Гр. Карюк І. В. в період часу з 18.05.2015 року по 18.05.2016 року проживав без реєстрації. 

Вищезазначені громадяни порушили вимоги ч. 1 ст. 197 КУпАП.  

Приймаючи до уваги викладене відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст. ч. 1 ст. 197 КУпАП   виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Притягнути до адміністративної відповідальності Хмелюк Тетяну Сергіївну та накласти на неї 
адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

2.Притягнути до адміністративної відповідальності Вовк Анастасію Миколаївну та накласти на неї 
адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

3.Притягнути до адміністративної відповідальності Карюка Ігора Володимировича та накласти на 
нього адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючого сектором реєстрації місця 
проживання фізичних осіб Куцан Л. Л. 

Міський голова                                                                            А. Душко 

Заступник міського голови - 

керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №107 
 
 
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  14800 грн.( чотирнадцять тисяч 
триста 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 24травня 2016 року           №108 

 
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 п. 2 ч. б ст.31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Присвоїти квартирі XX житлового будинку XXXXXXXXX, м Баранівка, загальною 
площею 51,9 м кв., що належать на праві власності Шащуку Володимиру 
Миколайовичу відповідно до Договору купівлі - продажу квартири від 28.04.2016 
року, - таку поштову адресу «XXXXXXXXX». 

2. Зобов’язатиШашука Володимира Миколайовича 
• виготовити технічну документацію на будинок XXXXXX і при потребі 

провести реконструкцію згідно вимог державних будівельних норм; 
• здійснити реєстрацію права власності будинку XXXXXXX в державному 

реєстрі речових прав; 
• про вчинені дії повідомити Баранівську міську раду та відділ 

ведення Державного реєстру виборців апарату Баранівської 
райдержадміністрації. 
 

3. В разі не дотримання пункту 2 даного рішення на протязі 2-х місяців пункт 1 
рішення 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 24травня 2015 р.                                                                                №109  
 
 
Про влаштування дітей у міський    
дошкільний навчальний заклад поза чергою 

 
 

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
робочу групу з організації (упорядкування) прийому дітей у дошкільний навчальний заклад м. 
Баранівка, затвердженим рішенням виконкому від 24.06.2010р., Статутом ДНЗ «Сонечко», 
розглянувши заяви мешканців м.Баранівка про позачергове влаштування дітей у дошкільний 
заклад у зв’язку із сімейними обставинами, виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Надати дозвіл на позачергове влаштування (за наявності вільного місця) в міський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» у зв’язку із складними сімейними обставинами дитину Ткачук 
Валерію Дмитрівну, XXXXXXXXX. 

2. Надати дозвіл на позачергове влаштування (за наявності вільного місця) в міський дошкільний 
навчальний заклад «Сонечко» у зв’язку із складними сімейними обставинами дитину 
Тишкевича Дениса Анатолійовича, XXXXXXXXXX. 

3. Завідуючій ДНЗ «Сонечко» Власюк А.Д. провести приймання (при наявності вільного місця) 
даних дітей у дошкільний навчальний заклад на підставі відповідних документів. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                             А.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №110 
 
Про неналежне виховання дітей 

Розглянувши заяву директора Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О. 
Сябрук щодо неналежного виконання батьківських обов’язків та акт обстеження матеріально-
побутових  умов сім’ї гр. Заїки (Волошиної) Олени Миколаївни, XXXXXXXX., яка проживаєпо 
XXXXXXXX, м Баранівка і неналежно ставиться до виконання своїх батьківських обов’язків по 
вихованню неповнолітньої доньки Заїки Мирослави Ігорівни, XXXXXXXX. Батько Мирослави 
помер у 2010 році. Сімя проживає у найманому будинку, який складається її трьох кімнат. Заїка 
(Волошина) О.М. офіційно ніде не працює\, живе за рахунок тимчасових заробітків, отримує 
пенсію по втраті годувальника. Санітарний стан житла підтримується частково. Зі слів Заїки 
(Волошиної) О.М., її донька щодня йде до школи. Де знаходиться донька під час уроків вона не 
знає. 

Заслухавши з цього приводу Ковбан Галину Ігнатівну, спеціаліста сектору профілактичної 
роботи служби у справах дітей, виконком міської ради зазначає, що сім’я Заїки О.М., де 
виховуються малолітній, не належить до функціонально-неспроможних і до цього часу не 
перебувала на обліку ані в соціальних службах району, ані в міській раді. 

Представники служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації провели з мамою 
профілактичні бесіди та роз’яснили про наслідки безвідповідального батьківства.   

Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст.12 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст.180 Сімейного кодексу України, ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Попередити Заїки (Волошиної) Олени Миколаївни, XXXXXXXXX., яка проживаєпо 
XXXXXXX, м Баранівка, про неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з 
незадовільним утриманням та вихованням неповнолітньої доньки Заїки Мирослави Ігорівни, 
XXXXXXXX. 
1.1. Встановити для Заїки (Волошиної) Олени Миколаївни один місяць випробувального терміну 
для покращення матеріально-побутових умов і створення повноцінних умов для проживання й 
виховання дитини, для забезпечення здобуття загальної середньої освіти дочки. 
1.2. У випадку, якщо гр.Заїки (Волошиної) Олени Миколаївни протягомодного місяця з дати 
прийняття даного рішення не створять належні умови для виховання доньки, винести на розгляд 
виконкому питання про позбавлення її батьківських прав. 
2. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації здійснювати 
постійний соціальний супровід сім’ї гр.Заїки (Волошиної) Олени Миколаївни, 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 24травня 2016 року                                                                        №111 
 
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 25.05.2016 року по 31.10.2016 року фізичній особі 
підприємцю Стрижак Олександру Володимировичу встановити  торгівельний лоток для 
продажу морозива за адресою вул. Соборна, 3, м Баранівка. 

1.1. Зобов’язати ФОП Стрижак О.В. 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. 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  

№111 від 24.05.2016 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: «Набудівництво, 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 радина 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 набудівництво, 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 35 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 24травня 2016 року                                                                        №112 
 
Про надання дозволу на встановлення 
торгівельного павільйону на власній  
земельній ділянці 
 
Розглянувши заяву гр. Боженка Віктора Вікторовича щодо надання дозволу на встановлення малої 
архітектурної форми на власній земельній ділянці загальною площею 30 кв. м за адресою м 
Баранівка, XXXXXXXXX, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЖТ 
№178552 від 19.12.2003 року та договір дарування частини земельної ділянки відповідно до якого 
Боженко В.В. в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняв у власність 17/100 ід. 
частин земельної ділянки загальною площею 0,1000 га. 
Враховуючи, що земельна ділянка має цільове призначення для будівництва та обслуговування 
житлового будинку,  керуючись Земельним кодексом України, ЗУ «Про землеустрій», ст.31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити гр. Боженку  Віктору Вікторовичу у розміщенні торгівельного павільйону 
на земельній ділянці 17/100 ід. частин земельної ділянки загальною площею 0,1000 
га, що розташована за адресою: Житомирська область, Баранівський район, м 
Баранівка, XXXXXXXXXX. 

2. Рекомендувати гр. Боженку В.В. з метою виділення земельної ділянки в натурі та 
зміни її цільового призначення виготовити відповідну технічну документацію на 
земельну ділянку з подальшим присвоєнням їй окремого кадастрового номеру. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №113 
 
Про погодження протоколу технічної наради по  
Проекту організації та розвитку лісового господарства  
у зоні діяльності Баранівської міської ради 
 
Розглянувши протокол технічної наради по Проекту організації та розвитку лісового господарства 
у зоні діяльності Баранівської міської ради ДП «Баранівське ЛМГ» на 2016 рік, керуючись ст 33 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити протокол технічної наради по Проекту організації та розвитку лісового 
господарства у зоні діяльності Баранівської міської ради ДП «Баранівське ЛМГ» на 
2016 рік. 

2. Зобов’язати ДП «Баранівське ЛМГ» при здійсненні лісогосподарської діяльності 
забезпечити дотримання чинного законодавства. 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №114 
 
Про добровільне об’єднання  
територіальних громад 
 

 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який 
ознайомив усіх з етапами, які потрібно пройти в процесі створення Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, ознайомив які права та обов’язки матиме територіальна громада у разі 
об’єднання, як зміняться надходження в бюджет та розглянувши проект рішення міської ради 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою , 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М. щодо об’єднання 
Баранівської територіальної громади із центром в м. Баранівка взяти до відома. 

2. Підтримати процес об’єднання Баранівської територіальної громади із центром в м. 
Баранівка.   

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №115 
 
Про надання дозволу на проведення земляних  
робіт по поглибленню природної водойми 
 
 
Розглянувши колективну заяву жителів м Баранівка щодо упорядкування природньої водойми в 
районі вул Набережна (пасовище). З метою забезпечення загального водокористування для 
задоволення потреб громади м Баранівка щодо водопою тварин, керуючись ст.ст. 6, 10 Водного 
кодексу України та ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Доручити відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської 
ради провести роботи по розчищенню природньої водойми в районі пасовища по вул. 
Набережній. 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   24 травня   2016 року  № 116 

 
Про затвердження розпорядку роботи 
сектору реєстрації місця проживання 
фізичних осіб 
 
 
З метою забезпечення належного та своєчасного виконання вимог Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» та завдань, покладених на 
сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради, створеного рішенням 
виконавчого комітету Баранівської міської ради № 171 від 14.04.2016 р., у відповідності до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити розпорядок роботи та графік прийому громадян сектору реєстрації місця 
проживання фізичних осіб Баранівської міської ради (додається). 

2. Доручити паспортисту сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської 
міської ради Мельнику Ю.М. оприлюднити розпорядок роботи сектору та графік прийому 
громадян в засобах масової інформації та замовити відповідну інформаційну табличку. 

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

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



 
 
                                                                                                                        Додаток 1 
                                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                                          від 24.05.2016 №116 
 
 
 
 

Розпорядок роботи  
 

Сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб 
Баранівської міської ради 

 
 
Початок робочого дня    –  8.00 год. 
 
Обідня перерва                з 12.00 год. до 13.00 год. 
 
Кінець робочого дня  –  17 год. 15 хв. (п’ятниця  - 16.00 год.) 
 
Вихідні дні                        субота, неділя 

 
 
 

ГРАФІК 

прийому громадян 

 
Прийом громадян проводиться - вівторок, середа, п’ятниця 

 
Робота з документами - понеділок, четвер 
 

 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                  О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   24 травня   2016 року  № 117 

 
 
Розглянувши заяву Баранівської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка та 
відокремленого підрозділу громадської організації «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО 
«СХІД»» в місті Баранівка та Баранівському районі, керуючись ст.ст.30,38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл голові районної організації РПЛ Ковальському О.В. на проведення заходів 
приурочених до Дня Героя 29 травня 2016 року в м Баранівка на площі Воля. 
 

2. Надати дозвіл для керівника відокремленого підрозділу громадської організації «Обласна 
спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД»» в місті Баранівка та Баранівському районі 
Сігнаєвському В.Й. з нагоди відзначення Дня Героя встановити стенд з фотографіями 
героїв АТО Баранівського району на площі Воля по ліву сторону від пам’ятного знаку 
«Баранівці - 430», де в подальшому буде встановлений пам’ятний знак Слави Героям АТО. 
 

3. Зобов’язати голову районної організації РПЛ Ковальського О.В. під час проведення 
зазначених заходів забезпечити правопорядок та дотримання санітарних та протипожежних 
норм. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

від   24 травня   2016 року  № 118 

 
Про затвердження тарифів на платні послуги 
Міського ринкувідділу 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. Внести зміни до тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради додавши три нових видів послуг 
• торгівлі рослинною продукцією  1 особи із землі до 1 м кв 
• торгівлі рослинною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п 
• торгівлі молочною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п 

згідно з додатком, що додається. 
 
2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 26.04.2016 року №72 «Про 

затвердження тарифів на платні послуги ринку КП «Баранівка міськводоканал», вважати 
таким, що втратило чинність. 

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 №118 
від 24.05.2016 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 рослинною продукцією  1 особи із землі до 1 м кв 
• торгівлі рослинною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п 
• торгівлі молочною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п 
• торгівля 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 

5,00 
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 24травня 2016 року                                                                        №119 
 
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 Порядкуформування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів, враховуючи те, що Баранівська міська рада 
13.05.2016 року зареєстрована платником податку на додану вартість, 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 26.04.2016 року №96, 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 24.05.2016 №119 

 
 

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./м
3
, у т.ч. ПДВ 

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

твердих побутових відходів на 
міському паспортизованому 

МВВ, грн./м
3
, у т.ч. ПДВ 

1. ІІ група 
(бюджетні 

установи та 
організації) 

121,95 21,91 

2. ІІІ група (інші 
споживачі) 

121,95 21,91 

 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                           О.Загорська 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24травня 2016 року                                                                        №120 
 
Про видачу дубліката свідоцтва на 
право власності на нежитлову будівлю 
 
 
Розглянувши заяву Поплавського Юрія Івановича жителя м Баранівка, XXXXXXXXX щодо видачі 
дублікату свідоцтва на право власності житлового будинку XXXXXXXXXXXX та довідку КП 
«Новоград-Волинське МБТІ» №666 від 28.04.2015 року відповідно до ст. 40 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Поплавському Юрію Івановичу, паспорт XXXXXXXX, видати дублікат Свідоцтва на право 
власності на житловий будинок по XXXXXXXXX, м Баранівка. 

2. 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 
 

 


