
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 26 липня 2016 р.                                                                                          №141 
 
Про стан виконання міського бюджету 
та Програми економічного і соціального  
розвитку м. Баранівка за перше півріччя 2016 року 

 
Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-

головного бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання міського бюджету та 
Програми економічного і соціального розвитку м. Баранівка за 6 місяців 2015 року, виконком 
міської ради зазначає, 8-ма сесія Баранівської  міської ради визнала роботу по виконанню 
загального фонду міського бюджету схвальною, спеціального фонду міського бюджету в 
частині власних надходжень відмінною, в частині коштів бюджету розвитку – задовільною. 
Не дивлячись на те,що  міською радою постійно проводиться значна робота по наповненню 
дохідної частини  спеціального фонду, його показники за перше півріччя   2016 року  в 
порівнянні з попередніми періодами значно знизились. Так, станом на 01.07.2016 року до 
спеціального фонду міського бюджету надійшло 887,4 грн. податків, зборів та інших 
платежів, що на 107,3 тис.  грн. менше  показника 2015 року (додаток 2). Динаміка 
надходжень коштів до загального фонду носить позитивний характер. Відповідно офіційного 
висновку управління фінансів Баранівської РДА та за даними інформативної графіки 
(додаток 1) перевиконання станом на 01.07.2016 складає 1627,6 тис. грн. 

 Основою таких високих показників стали надходження по єдиному податку (+835,7 
тис. грн.), рентній платі за землю (+237,1 тис. грн.) та акцизному збору (+411,0 тис грн.) 
(додаток 1).  

Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів слід відмітити перевиконання  в 
частині державного мита (+16,7 тис. грн.),рентної плати за рубки загального 
користування(55,6 тис. грн.),плати за надання адміністративних послуг (28,3 тис. грн.).На 
рахунки в частині плати за послуги надійшло 588,7 тис. грн. власних надходжень. Слід 
окремо виділити надходження коштів від оренди місць для торгівлі в сумі  34,3  тис. грн. 
Залишає бажати кращого виконання  плати за нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. Від’ємне значення показника складає станом на  01.07.2016  18,5 тис. грн. 

Таких високих результатів роботи досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 
завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 
землю,збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з вивезення сміття та 
іншим заходам 

Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного 
виду основних надходжень (додатки 1-4).До прикладу, у додатку 4 показано обсяг 
здійснення касових видатків за перше півріччя 2016 року як у розрізі установ, так і в розрізі 
конкретних найменувань товарно-матеріальних цінностей. Загальний обсяг капітальних  
видатків (без  врахування коштів,що пішли на погашення зовнішнього запозичення) 
відповідно даних додатку 4 склав у 2016 році  1066,9 тис. грн. 

 
З метою забезпечення виконання рішень сесії міської ради 7-го скликання Про 

затвердження міського бюджету на 2016 рік» та «Про затвердження Програми економічного 



і соціального розвитку м.Баранівка на 2016 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера 

міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання міського бюджету та Програми 
економічного і соціального розвитку м.Баранівка за 6 місяців 2016 року (згідно з 
додатками 1-5) взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за перше 
півріччя 2016 року та звіт про використання коштів бюджету розвитку у 2016 році. 

3. Виконавчому апарату міської ради відповідно до своїх повноважень: 
• забезпечити виконання доходної та видаткової частини міського бюджету, а також 

Програми економічного і соціального розвитку м. Баранівка на 2016 рік; 
• активізувати роботу щодо збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок 

усіх джерел; 
• здійснювати жорсткий контроль за надходженням плати за землю, вживати суворі 

заходи адміністративного впливу до боржників; 
• вживати заходи по виявленню та залученню до оподаткування суб’єктів 

господарювання, які користуються землею без належного юридичного оформлення; 
• вжити дієві заходи щодо ефективного використання комунального майна, оформити 

договори оренди з метою надходження додаткових коштів; 
• проводити роботу щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі 

в установах, закладах та підприємствах комунальної власності міста; 
• сприяти розвитку малого підприємництва, активізувати роботу у сфері залучення 

інвестицій; 
• продовжити здійснення заходів щодо реформування житлово-комунальної сфери 

шляхом проведення оптимальної тарифної політики, розширення мережі 
комунальних послуг;   

• проводити роботу щодо поліпшення торгівельного обслуговування населення міста; 
• забезпечувати належний правопорядок та санітарний стан у м. Баранівка. 

4. Заступнику міського голови-керуючому справами виконкому О.С. Загорській: 
• щоквартально виносити на розгляд виконкому питання про стан виконання міського 

бюджету та Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік. 
5. Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 

громади міста постійно здійснювати суворий контроль за використанням енергоресурсів 
та здійсненням заходів з енергозбереження. 

6. Дане рішення винести на розгляд і затвердження чергової сесії міської ради. 
7. 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 
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БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 26 липня 2016 р.                                                                                      №142 
 
Звіт директора КП «Баранівка  
міськводоканал» про роботу  
комунального підприємства  
у І півріччі 2016 року 

 
Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 

«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства у І півріччі 2016 року, виконком 
міської ради зазначає, що, незважаючи на певні капітальні вкладення з міського бюджету та 
залучення додаткових коштів з різних джерел, підприємство все ще залишається збитковим.  

Наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, реалізує мінералізовану питну воду, виконує будівельно-
ремонтні роботи, а також послуги лазні. Однак надходження від додаткових видів діяльності 
не перекривають збитків, що їх зазнає підприємство при наданні послуг водопостачання та 
водовідведення.  

Станом на 01.07.2016р. валовий дохід по підприємству становить 936766,31 грн.(з ПДВ), 
що  на 30% більше як за І півріччя 2015р. (644758,31 грн.). 

Витрати за І півріччя 2015р. - 865,0 тис. грн.,   за  2016р.- 987 тис. грн. 
Спожито електроенергії за 6 місяців 2015р.-93710 кВт на суму 128979грн., у 2016р. 

106532 кВт на суму 172564грн.  більше на 12%   кВт і на 25% в грошовому виразі. 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину зменшилась 2 рази :  
- І півріччя 2015р.-876 л на суму 14041,02грн.; 
- І півріччя 2016р. -425л на суму 6454,17грн., 
що  дало економію  15% в грошовому виразі. 
Використання дизельного пального збільшилось на 13%: 
- 2015р.-3031л, на суму 48336,70грн.; 
- 2016р. -3485л на суму 46732,91грн.. 
Протягом І півріччя 2016року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати в 

порівнянні з І півріччям 2015року, (зростання мінімальної зарплати). Середня заробітна плата 
на підприємстві у І півріччі 2016р. становить 2332,00грн., в І півріччі 2015р. становила 
2037,00грн.При цьому в І півріччі 2015року кількість працюючих становила -  28чол.,  а в І 
півріччі 2016року -  25 чол.. 

Зросло споживання водинаселенням: за Іпівріччя 2015р.-19094 м3 на суму 108927 грн., а  
за цей же період у 2016р. -19245 м3 на суму 129093грн., що більше на 15% в грошовому виразі 
(20тис.).     Юридичними особами  більше як у 2 рази (в грошовому виразі): за І півріччя 2015р.- 
6916 м3 на суму 48412,00грн., за І півріччя 2016р. -8968 м3 на суму  105359,00 грн.. 

Водовідведення: 
- для населення - за І півріччя  2015р. 14572 м3, на суму 104626,00 грн., І півріччя 2016р.-

16666 м3, на суму 139800,00 грн.,що збільшилось на 35,0 тис. грн.. 



- для організацій - за  І півріччя 2015р. 12367м3, на суму 148402,00грн., І півріччя 2016р.-
20403м3 на суму 296007,00 грн,.збільшились об’єми скидів на 40%  завдяки чому доотримано 
близько 150,0тис. грн.. 

Собівартість по водопостачанню становить 12,35 грн./м.куб., при тарифі для населення – 
8,42грн./м.куб, для організацій – 11,75грн./м.куб.. 

Собівартість по водовідведенню становить 13,44 грн./м. куб., при тарифі для населення – 
11,58 грн./м.куб, для організацій – 14,51 грн./м.куб.. 

Різниця в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, надані населенню на 
01.01.2016 р.становить 551,00 тис.грн., за І півріччя 2016 р. різниця в тарифах на послуги 
водопостачання на водовідведення, надані населенню становить 89,0 тис.грн. з  яких 75,0 тис. 
грн. компенсовано міською радою. 

Дохід в І півріччі 2016р. у порівнянні з І півріччям 2015р. збільшився за рахунок: 
- транспортних  послуг - 2015р. було 45,9 тис. грн.,2016р. стало 74,9 тис.грн., що на 29,0 

тис. грн. більше; 
- за рахунок укладання договорів з новими орендарями приміщень (16 тис. грн.); 
- ремонтними  роботами в Зеремлянській сільській раді (4 тис. грн.). 
 
За І півріччя 2016р. нараховано137,2 тис. грн. ПДВ, а за І півріччя 2015р. – 62,546 тис.грн. 
До пенсійного фонду сплачено 92,1 тис.грн.; ПДФО сплачено 53,7тис. грн.; військового 

збору сплачено 5,5 тис. грн..  
Борг по сплаті ПДФО станом на 01.07.16р. становить 265,4 тис. грн., борг по сплаті ПДВ 

161,5 тис.грн.. 
 
За рахунок пільги на сплату земельного податку, а також відсутності реалізації піску у І 

кварталі 2016 зменшилось податкове навантаження, а за рахунок зміни ставки та порядку 
нарахування податку за користування надрами – збільшилось, а саме: 

 
Вид податку                І півріччя 2015р.                І півріччя 2016р. 
Земля                           0,00грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок        1900,81грн.                         1403,05грн.(збільшився коефіц.рентаб.) 
Надра вода        10288,27грн.                       13473,86 грн.     (    -  //  -  ) 
Вода                    2431,62грн.                         2879,46 грн.       (    -  //  -  ) 
Екологія             465,56грн.                           1168,81 грн.  ( збільш. розцінки) 
Туристичний збір      87,50грн.                             106,17 грн. 
 
Всього                       15173,76грн.                        19031,35 грн. 
По готелю дохід склав 50,1тис.грн.. 
По лазні  зросли  збитки (8,1тис. грн.) за рахунок зростання ціни на дрова та на їх     

порізку.                                                                                                                                                                                 
Для виконання приписів по пожежній безпеці було придбано вогнегасників, щитів та 

знаків на суму -1994,78грн., сплачено за навчання працівників -442,90грн.. 
          За дозвільні документи по екологіїсплачено - 8,8 тис. грн. (лазня, готель, очисні споруди). 

Здіснені видатки також на усунення недоліків  з  енергобезпеки – 8,5 тис. грн.. 
Для забезпечення діяльності підприємства придбали: насосний агрегат, засувки, 

лічильники, асортимент поліетиленових виробів, люк, труби, цеоліт та інше на суму  61,0 тис. 
грн.. 

Сплачено за аналізи води та стоків -5,6 тис. грн..Сплатили штраф- 4,5 тис. грн., згідно 
постанови управління праці. 

Беручи до уваги все вищесказане, враховуючи важкий фінансово-господарський стан 
підприємства, необхідність вжиття негайних та дієвих заходів щодо стабілізації його 
діяльності, керуючись пп.3 п.«а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
 

ВИРІШИВ: 



 

1.Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу 
комунального підприємства у І півріччі 2016 року взяти до відома (додається). 

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

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

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками; 

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

3.Головному спеціалісту з  питань бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
міської ради Дем’янюк О.Ю. постійно передбачати відповідні видатки (за рахунок 
перевиконання міського бюджету)  на відшкодування різниці в тарифах, поповнення 
статутного фонду чи фінансову підтримку КП «Баранівка міськводоканал» (при наявності 
відповідного фінансування). 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 26 липня 2016 р.                                                                                      №143 
Звіт ДНЗ «Сонечко» про роботу  
Дошкільного навчального закладу 
за 2015- 2016навчальний рік 

 
Заслухавши звіт завідуючої ДНЗ «Сонечко»про роботу дошкільного навчального закладу у І 
півріччі 2016 року, виконком міської ради зазначає дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» загального типу знаходить за адресою: 12700,Житомирська обл.., м. Баранівка, 
вул. Звягельська, 58а та вул.. Соборна 40а, телефон(04144)4-43-44,4-28-06, корпус№1,що 
знаходиться за адресою вул. Звягельська  58а розрахований на 7 груп-160 місць, де 
виховується 198 дітей,корпус№2, що знаходиться за адресою вул. Соборна,40а, 
розрахований на 68 дітей, де виховується 117. 
Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, 
фізкультурно-оздоровчих заходів. В 2013 році ДНЗ пройшов державну експертизу та був 
атестований. Площа території - 0,694га. Дитячий садок «Сонечко» розрахований на 250 
місць. В ньому функціонує 11 груп із них-1-група ясельного віку,10- садового які відвідує 
316 дітей та 2 групи короткотривалого перебування,які відвідує 31 дітей.56 дітей знаходяться 
на СПП. Охоплення дітей  п’ятирічного віку 100%. Існує  черга на прийом дітей до закладу. 
Режим роботи ДНЗ «Сонечко»:п’ятиденний з 7.00 до 17.30 
В закладі створено банк даних для забезпечення соціального захисту дітей дошкільного 
віку;а саме;1 дитина під опікою – 100% пільга, 38 – дітей з багатодітних сімей – 50% пільга, 
25 дітей з малозабезпечених сімей – 100% пільги. Для категорії дітей організовано 50% 
оплати за харчування,батьки яких є учасниками АТО та 1 дитина звільнена від оплати 
батько,якої є перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. 
Протягом 2015-2016 навчального року ДНЗ «Сонечко» працював за Базовим компонентом 
дошкільної освіти,программою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», а 
також відповідно до власного Статуту та річного плану роботи. 
ДНЗ «Сонечко» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 27 
педпрацівників: 1 завідувач , 1 вихователь-  методист, 1 практичний психолог,2 музичних 
керівника, 1 соціальний педагог, 1 інструкор з фізкультури, 20 вихователів. З вищою освітою 
– 15 педагогів, з середньо- спеціальною освітою – 12. Вихователі – 10 з вищою, 10- з 
середньо-спеціальною освітою. 
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня 
педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком 
кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так,у 2015-2016 
навчальному році встановлено кваліфікаційну категорію: 

 «спеціаліст другої категорії» вихователямІвчук І.М. та Бондарчук О.Р., 
«спеціаліст першої категорії» вихователю – Мельник Л.С., 
«спеціаліст вищої категорії» вихователю-методисту Мачук Т.І.  

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Починок 
І.В.,Райковській О.М, Коновальчук Н.Г., інструктор з фізкультури Сидоренко Д.А., з питань 
освітньо-виховної роботи з дітьми, завдяки чому удосконалились теоретичні знання та 



практичні вміння педагогів.Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні 
методи навчання педагогів:дискусії,ділові ігри,вправи. Проведення відкритих занять 
стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються та пошуку 
нестандартних,цікавих рішень,а також сприяло збільшенню самооцінки. 
Вихователь – методист Марчук Т.І., протягом року,надавала допомогу вихователям у 
складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське довкілля», підвищенні рівня 
самоосвіти,веденні документації згідно номенклатури. 
Педагогічний колектив на протязі 2015-2016 навчального року здійснював особистісний 
супровід та приймав участь у : 

• Всеукраїнському фестивалі-огляді з патріотичного виховання «Україна – рідний 
край»,де були відзначені Дипломом, 

• Всеукраїнському творчому конкурсі від журналу «Жирафа Рафа» «Найкраща 
ялинкова прикраса»,де  за активну участь дітей та батьків всіх вікових груп заклад 
нагороджений Грамотою від директора видавництва 

• Участь у конференції,де  Баранівська районна ДЮСШ відзначила свій 20-річний 
ювілей. 

• В районному благодійному концерті «Посміхнись,серце кожного зігрій» 
• В святкуванні Дня Перемоги 

 
Одним із основних завданьколлективу ДНЗ було і залишиться виховання у дітей,батьків 
усвідомленного ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення 
власного здоров'я та можливості реалізовувати кожною дитиною свого природного 
фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів,які 
самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми,а 
також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, а саме: 

• Ранкова гімнастика; 
• Фізкультурні заняття; 
• Фізкультхвилинки під час навчальної роботи; 
• Загартовуючі процедури після сну: 
• Гімнатика пробудження та загартовуючі процедури; 
• Прогулянки; 
• Рухливі ігри; 

Організація  харчування дітей в дошкільного навчальному закладі,здійснювалося 
згідно Інструкції з організації харчування  дітей у дошкільних закладах,затвердженої 
Наказом Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров'я України 
17.04.2006 за №298/227. 
            Вартість харчування дітей в дошкльному навчальному закладі у 2016р. середня 
сягала 15,32 грн. Для дітей, які відвідують ясла, та 23,30 грн. для дітей,які відвідують 
групи садка. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60% відвартості,яка в 
середньому становила 10,09грн.- ясла та 13,98 грн. – сад. 
         З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався 
систематитчний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації 
харчування. Відповідно до графіка проводились  плановані та оперативні перевірки щодо 
організації харчування,виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи старви кухар 
суворо дотримувався технології приготування їжі та нормативного об’єму  страв.  
         Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно відповідно до 
заявок  та відповідно до нормативних вимог. 
        З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування 
вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. 
        Проте натуральні норми виконувалися протягом року не в повному обсязі. Повязано 
це, перш за все, з цінами та продукти харчування.Скарги на якість приготування 
їжі,порушення графіку видачі  їжі, не зафіксовано. 
          Керуючись санітарним правилами для дошкільних навчальних закладів було 
проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ, який показав, що основний процент 



загальноїзахворюваності дають простудні захворювання. Середнє відвідування дітей за 
навчальний рік становить 64%.Середня захворюваність дітей становить 23%.. 
Для ДНЗ протягом навчального року активно допомагали батьки щодо укріплення 
матеріально–технічної бази та благоустрою території закладу. Завдяки благодійній 
допомозі батьків було виконано поточні ремонти в групових кімнатах(на суму 11000грн.) 

В тому числі  
• чистка подушок в групах  «Веселка», «Троянда», « Зайченята», « Сонечко»  (на суму 

7500 грн. 
Було придбано:        

• Посуд(чашки) -на суму 200грн. 
• Сантехніка- на суму 3000 грн. 
• Спортивний інвентар; 
• Методична література,посібники; 
• Дидактичні та настільні ігри, 
• Лінолеум у роздягальню; 
• Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків,прогулянкових 

спортивного обладнання. 
• Миючі засоби на суму 9 000грн. 
• Канцтовари та іграшки на суму 20 000 грн. 

За бюджетні кошти: 
 Була придбана не обхідна кількість миючих,дезинфікуючих та пральних засобів, посуд, 
кухонний інвентарь,крани та водогінні шлангиза  в сумі 10 000грн. 

      Була проведена підписка періодичних видань на суму 3315 грн. 
      Закуплена методична література. 
      Здійснюється оплата за послуги Інтернету. 

Закуплено та встановлено дитячі ігрові майданчики на суму 110 000грн. 
Також за бюджетні кошти планується здійснити капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» в тому 
числі ремонт опалювальної системи, огорожі, двох прогулянкових павільйонів на дитячих 
майданчиках. 

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

 
ВИРІШИВ: 

1.Звіт завідуючої ДНЗ «Сонечко»Власюк О.Д. про роботу дошкільного навчального 
закладу за 2015- 2016 навчальний рік взяти до відома (додається). 
2.Завідуючій ДНЗ «Сонечко»Власюк О.Д.: 
• забезпечувати відповідність санітарно-гігієнічним вимогам матеріально-технічної 

бази ДНЗ; 
• постійно здійснювати контроль за вчасним постачанням продуктів харчування для 

забезпечення збалансованого харчування дітей; 
• максимально забезпечувати потребу населення міста у влаштуванні дітей дошкільного 

віку в ДНЗ «Сонечко» в порядку черговості; 
• підвищувати результативність роботи з підготовки дітей до школи. 
3.Головному спеціалісту з  питань бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
міської ради Дем’янюк О.Ю. постійно передбачати відповідні видатки (за рахунок 
перевиконання міського бюджету)  для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам ДНЗ «Сонечко» та інших видатків захищених статтей. 
4.Контроль за виконанням та дотриманням 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 липня 2016 р.                                                                                      №144 
 
Звіт Баранівського міського Будинку  
дитячої творчості про роботу  
позашкільного навчального закладу 
за 2015- 2016навчальний рік 

 
 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу 
Баранівського міського Будинку дитячої творчості в 2015-2016 навчальному році, встановив, 
що діяльність даного закладу була направлена на виконання Закону України «Про 
позашкільну освіту», Положення про позашкільну освіту, Статут  позашкільного закладу та 
ряд інших документів,  які визначають основні напрями розвитку позашкільної освіти і 
виховання дітей та учнівської молоді. 

В 2015-2016 навчальному році у закладі навчалося 518 вихованців віком від 5-ти до 18-
ти років, що складає 46% від загальної кількості дітей у місті.  

Протягом навчального року працювало 30 груп – 17 гуртків  в яких навчалися діти 
молодшого віку – 188 вихованців, дошкільнят -5, середнього – 186 , старшого – 139. 

 Навчаються учні шкіл міста: гімназії – 296, БЗОШ І-ІІІст -  194; БЗОШ І-ІІст – 19; шкіл 
району: 9.  

Гуртки  початкового рівня - 6 груп, основного рівня -22, вищого рівня -2. Баранівський 
міський Будинок дитячої творчості реалізує завдання позашкільної освіти за такими 
напрямами: 
• художньо-естетичний – 22 групи – 382  дитини, 
• науково-технічний – 2 групи - 34 дитини, 
• туристично-краєзнавчий – 3 групи – 59 дітей, 
• спортивний  –2 групи - 44 дитини 
 

Групи формувалися згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту 
закладу. Середня наповнюваність у групі в 2015-2016 навчальному році становила 17 – 20  
гуртківців. 
       В зоні особливої уваги педагогів Будинку дитячої творчості – залучення до гурткової 
роботи дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин. 

Навчально-виховна, культурно - масова робота в гуртках закладу здійснювалася згідно 
навчальних планів та різнорівневих програм, адаптованих та типових. 

Постійно оновлюється банк передового педагогічного досвіду. В 2015-2016 
навчальному році продовжили вивчати і узагальнювати досвід  роботи Бенкіної Т.Г– 
керівника гуртків декоративно-прикладного напрямку. Тема досвіду – «Розвиток творчих 
здібностей вихованців на заняттях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв» 

Протягом навчального року було проведено методоб’єднання, постійно-діючі семінари, 
семінари практикуми, відкриті заняття, майстер-класи, педагогічні ради. 



З метою активізації творчої діяльності педагогів, стимулювання безперервного 
здобуття фахової освіти і підвищення рівня професійної майстерності було проведено 
атестацію  педагогічних працівників: Бенкіної Т.Г.,  Каленського В.В. 

Результатом зростання творчої активності педагогів та запровадження інноваційних 
проектів у діяльність позашкільного навчального закладу є щорічна участь їх в обласному 
конкурсі науково-методичних розробках,  Всеукраїнському конкурсі педагогічної 
майстерності керівників гуртків позашкільних закладів «Джерело творчості». Де Бенкіна Т.Г. 
заняла П місце і нагороджена дипломом П ступеня. 
Активну участь в педагогічному житті з обміну досвідом роботи та збагаченні професійної 
майстерності приймали керівники гуртків  - Богун О.М.,яка неодноразово  була запрошена в 
журі  обласних виставок -  конкурсів.  Бенкіна Т.Г. та Богун О.М. прийняли   участь в 
обласних методоб’єднаннях, де показали майстер-класи.  

Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню практичної 
спрямованості, діяльності гуртків сприяє участь вихованців у різноманітних конкурсах, 
виставках, святах, фестивалях, організація педагогами цілої низки заходів для гуртківців та 
учнів навчальних закладів. 
  Як   результат  плідної  роботи  всіх  педагогів  закладу  є  перемоги   їх  вихованців  : 
28-29 жовтня 2015 року  на базі Житомирського обласного центру НТТУМ проведено 
виставку – конкурс «Осінні фантазії». У ній взяла участь делегація Будинку дитячої 
творчості у складі 3 вихованців гуртка «Народні промисли» керівник Богун  О.М.. За 
результатами: 
- Окончик Анастасія (уч. 8кл БЗОШ І-ІІІст)  в номінації  «Ікебана та просторові композиції» 
отримала диплом І ст..; 
- Білошицька Марина (уч.8кл БЗОШ І-ІІІст) в номінації «Ошибана та колажі» з природного 
матеріалу отримала диплом І ст.; 
- Веселко Леся (уч.10кл БЗОШ І-ІІІст.) стала абсолютною переможницею в номінації 
«Вироби з соломи та лози». 
 30-31 жовтня 2015року відбувалася обласна виставка-конкурс «Паперовий світ». Наша 
делегація в складі 5 вихованців (керівники: Бенкіна Т.Г. та Богун О.М.)взяли участь у 5 
номінаціях із 7 і отримали гарні результати: 
- Залуцька Надія (уч.10кл гімназія) у номінації «Витинатка» стала абсолютною 
переможницею; 
- Іванова Анастасія (уч.10кл гімназія) в номінації «Вітальна листівка» отримала диплом за 
збереження народних традицій; 
- Лисюк Вікторія (уч.9кл БЗОШ І-ІІІст) отримала диплом ІІІ ст..в номінації 
«Паперопластика»; 
- Шикирава Ольга (уч 10кл. БЗОШ І-ІІІст) отримала диплом  І ст.. в номінації «Пап’є маше»; 
- Кутішенко Дмитро (уч.11кл БЗОШ І-ІІІст. ) взяв участь в номінації «Оригамі». 
В обласній виставці-конкурсі «Мій рідний край, моя земля». яка проходила в обласному 
центрі еколого-натуралістичної творчості отримали дипломи: 
- Колективна робота гуртка «Народні промисли» (кер.Богун О.М.)  І місце; 
- Мирончук Каріна (уч.3кл гімназія кер. Бенкіна Т.Г.) отримала диплом за творче виконання. 
19 листопада 2015року в обласному центрі НТТУМ проведено конкурс народної пісні 
«Кришталеві нотки»: 
- Дерев’янко Світлана (уч.7кл гімназія) отримала абсолютне місце в середній віковій 
категорії в номінації сольний спів; 
-Ансамбль «Чисті джерела» старша вікова категорія в номінації ансамблі зайняли ІІмісце; 
- Мартинюк Дарія  (уч.9кл гімназія) І місце в номінації сольний спів старша вікова категорія. 
 Всі інші учасники отримали високі бали у всіх номінаціях і вікових категоріях, що дало 
змогу делегації отримати загальне ІІІ місце. 
 27-28 Листопада 2015року на базі Житомирського ОЦНТТУМ відбулася виставка-
конкурс «Декоративний розмай». 
 Делегація у складі 5 вихованців зайняли хороші місця.  Так: 
- Іщук Богдан (уч.7кл гімназія, кер.Бенкіна Т.Г.) отримав диплом І ст. в номінації 
«Ліплення»; 



- Ворчакова Сніжана (уч.10кл. БЗОШІ-ІІІст. кер.Бенкіна Т.Г.) отримала диплом ІІст в 
номінації «Розпис на склі»; 
- Куцан Анна (уч.11кл. гімназія. Кер.Бенкіна Т.Г.) отримала диплом І ст.. в номінації «Розпис 
на склі»; 
- Мартинюк Анна (уч.7кл. БЗОШ І-ІІІст. кер. Богун О.М.) зайняла ІІІмісце; 
- Гринь Олександра взяла участь в номінації «Бісероплетіння». 
09-10 грудня відбулася обласна виставка-конкурс «Зимова казка» 
Презери: 
- Ковальчук Аліна (уч.11кл гімназія кер.Бенкіна т.Г.) отримала диплом Іст; 
- Іщук Богдан (уч.7кл. гімназія кер. Бенкіна Т.Г.)  став абсолютним переможцем в 
номінації «Новорічна ялинка»; 
- Чаплінська Іванна (уч.7кл. кер. Свінціцька Н.І.) отримала диплом ІІ ст.. в номінації 
«Ялинкові прикраси»; 
- Чечет Марія (уч.11кл. БЗОШ І-ІІІст. кер. Богун О.М.) стала абсолютною переможницею в 
номінації «Дідухи»; 
- Білошицька Марина (уч.8кл БЗОШ І-ІІІст. кер. Богун О.М.) отримала диплом ІІст. 

 - 15-16 квітня на базі КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» проведено 16-ту обласну 
виставку-конкурс учнівської молоді «Великодні писанки».  

 Баранівський район представляли вихованці( Щербій Вікторія, Дупляк Інна, 
Білошицька Марина, Окончик Анастасія) гуртка «Народні промисли» керівник  Богун Ольга 
Миколаївна.  
 На обласній виставці-конкурсі змагалися діти упродовж двох днів у  вікових 
номінаціях: 
- 6-10 років   Щербій Вікторія учениця 3 класу БЗОШ І-ІІІст. представляла творчу 
композицію «Моя писанка»; 
- 11-13 років Дупляк Інна учениця 7класу БЗОШ І-ІІІст. на виставку-конкурс підготовила 
композицію «Український оберіг»; 
- 14-15 років Білошицька Марина учениця 8 класу БЗОШ І-ІІІст її композиція несе ніжну 
тематику «Українська писанка як сонечко сяє»; 
- 16-17 років Окончик Анастасія учениця 9класу свою великодню композицію також назвала 
«Український оберіг». 
 Журі, фахівці у галузі народного мистецтва, були враженні майстерністю виконання 
практичних робіт, розмаїттям технік писанкарства та орнаментикою.  
 Серед юних майстринь писанкарства наші вихованці показали хороші знання і вміння 
у майстерності розпису писанок.  

- Щербій Вікторія - нагороджена дипломом за збереження національних традицій.  
-  Білошицька Марина - ІІ місце, її нагородили дипломом за оригінальність виробу.  . 

 22-23 квітня 2016 року було проведено  гуманітарну обласну виставку-конкурс «Космічні 
фантазії». Обласній виставці-конкурсі передувала міська заочна виставка-конкурс «Космічні 
фантазії» в якій взяли участь  39 школярів шкіл міста та Будинку дитячої творчості. 
     На обласну виставку-конкурс «Космічні фантазії» були відправлені кращі з кращих у 
шести номінаціях 
   Журі відмітили високий рівень конкурсної роботи Іщука Богдана, їх захопила техніка 
ліплення якою Богдан працював на практичному занятті, його творчий задум практичної 
роботи. Він був відзначений найвищою нагородою – став абсолютним переможцем у 
номінації ліплення. 
 Куцан Анна також вразила журі своєю творчістю та представленою композицією у 
номінації «декоративний розпис» отримала диплом І ступеню. 
 Художниці Шикирава Ольга та Нестерук Ірина вході практичної роботи довели, що 
володіють вміннями і знаннями в образотворчому мистецтві, з творчістю та фантазією 
віднеслися до створення практичного завдання тому й отримали: Шикирава Ольга в 
живописі диплом І ступеню, а Нестерук Ірина в графіці диплом ІІІ ступеню. 
 Творча робота Ковальчук Аліни булла відзначена дипломом за оригінальність виробу 
 Білошицька Марина в номінації вироби з природного матеріалу  набрала 77б - ІІІ 
місце 



 20-21 травня відбулася обласна виставка-конкурс «Чарівна нитка». В номінації 
«Художня вишивка»  Мельник Вікторія (уч. 3 класу Баранівської гімназії, кер. Брожко О. В.) 
зайняла ІІІ місце. 
 За ініціативою Житомирського Державного Інституту культури і мистецтв та за 
підтримки Міністерства культури України   16-17 квітня 2016 року відбувся Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс  молодих мистців музичного, театрального,хореографічного та 
образотворчого мистецтв «Хочу стати зіркою України». У фестивалі взяла участь талановита 
молодь Львівщини,Рівненщини, Київщини, Вінниччини та інших областей України. Серед 
них  наші вихованці Будинку дитячої творчості, які показали майстерність у вокальному  
співі та хореографії.  
 У номінації «Сучасний танець»  танцювальний колектив «Fare Dance» отримав 
диплом ІІ ступеню.  
У номінації "Естрадний спів" Роман Кукош, Мирослава Федорів та вокальний ансамбль 
«Первоцвіт» у складі: Діани Козій, Дарії Мартинюк та Мирослави Федорів були 
нагородженні дипломами ІІІ ступеню. 
 У номінації "Народний спів" Світлана Дерев’янко нагороджена дипломом ІІ ступеню.  
 Керівник Ільчук Ірина Миколаївна та Бабінець Вікторія Павлівна зуміли спрямувати 
свою професійну діяльність на формування життєвої компетентності: пізнавальну, творчу, 
практичну і соціальну, що дало можливість забезпечити високий рівень знань і добитися 
високих результатів не лише у  конкурсі «Хочу стати зіркою України», а й у  конкурсі  
«Великодні дзвони»  організаторами якого були управління культури ЖОДА, управління 
освіти і науки ЖОДА та Житомирського коледжу культури і мистецтва ім..І.Огієнка. 
   За підсумками конкурсу:  
-у номінації "Естрадний спів" дипломом І ступеню нагороджений Роман Кукош,  
-Денис Анхім і Дарія Мартинюк отримали дипломи ІІ ступеню.  
Оскільки у конкурсі відсутні молодша та середня вікові категорії, наші юні співачки Іванна 
Ільчук та Світлана Дерев’янко за майстерність виконання пісень були відзначені журі 
конкурсу як «Майбутнє коледжу культури та мистецтв». 
 20 квітня вихованці міського Будинку дитячої творчості прийняли участь в обласному 
телевізійному фестивалі-конкурсі «Якщо ти зірочка, засвітись!», який проходив у місті 
Новоград-Волинський. У номінації "Художнє читання" за літературно-музичну композицію 
«Земля моя» дипломом ІІ ступеню була нагороджена Вікторія Загорська (керівник 
Каленський В.В.) 
 11 березня відбувся ІІ обласний літературний фестиваль-конкурс «Крізь терни до 
зірок». У номінації «Поезія» прийняла участь Андрушко Олександра (уч. 8 класу 
Першотравенської ЗОШ І-ІІІст., кер. Каленський В. В.)   
 11 травня проведено обласний фестиваль-конкурс естрадної пісні «Кришталеві 
нотки».  У фестивалі конкурсі серед 225 учасників із всіх куточків Житомирщини взяли 
участь наші вихованці у всіх вікових категоріях та номінаціях. За  результатами вихованці 
міського Будинку дитячої творчості були нагороджені: 
- дипломом І ступеня - Роман Кукош, Дарія Мартинюк (керівник Ірина Ільчук), 
- дипломом ІІ ступеня - Діана Козій, Ольга Пашинська, Анна Куценко (тріо 
«Первоцвіт», керівник Ірина Ільчук), 
-дипломом ІІІ ступеня - Микола Первак, Анастасія Сус (дует «Смайлики», керівник Вікторія 
Бабінець), 
-дипломом Ш ступеня -  Олександра Голумбієвська, Іванна Ільчук, Олександра Андрушко, 
Анастасія Стельмах (квартет «Світіва», керівник Вікторія Бабінець), 
- Рушник «Оберіг воїну», вишитий Шевчук Наталею, який заняв І місце на обласній 
виставці-конкурсі буде представляти нашу  область на Всеукраїнському конкурсі «Знай 
люби свій рідний край» 
  Результати Всеукраїнського та обласних масових заходів показали, що діти  на високому 
рівні володіють вокальними здібностями. Керівники гуртків Ільчук І.М. та  Бабінець В.П.  
зуміли згуртувати навколо себе дітей закоханих у пісню  і  передати  свої професійні вміння і 
знання у вокальному мистецтві. 



          Наші вихованці та педагоги є активними учасниками всіх районних та міських масових 
заходів. 

 20-22 травня відбулися 56 районні туристі змагання «Школа безпеки», де команда 
Баранівського МБДТ стала  переможцем в змаганні «Техніка пішохідного туризму» 
(керівник Є.І.Колішенко) 
Вихованці туристських гуртків  протягом  навчального року прийняли участь: 

- Обласних туристських змаганнях в закритих приміщеннях Новогуйвинська «Техніка 
пішохідного туризму», 

- Обласних змаганнях «Школа безпеки», 
- Обласні змагання «Сокіл Джура», (діти судили змагання) 
- Всеукраїнські змагання «Школа безпеки» в м.Харькові.  
На всіх змаганнях показали гарні результати.  

 
Як підсумок роботи з обдарованими дітьми в квітні місяці було проведено свято  

творчо-обдарованих дітей «Сузір’яталантів», де були відзначені грамотами міської ради та 
райдержадміністрації кращі  педагогічні працівники закладу та  преміями міського голови 
абсолютні переможці обласних та Всеукраїнських  виставок-конкурсів, фестивалів. А також 
46  вихованців одержали сертифікати на екскурсійну поїздку до м.Києва. 

Також для обдарованих дітей була організована екскурсійна поїздка до м.Львів. 
Обдаровані діти були активними учасниками  міських та районних масових заходів.(«Свято 
калини»  в  Смолдиреві, та «Свята рушника» в  Кашперівці. 

Особливої уваги заслуговує діяльність керівників гуртків, які творчо підходять до 
розв’язання сучасних педагогічних проблем, реалізуючи на практиці головні ідеї та 
принципи інноваційного навчання це: Ільчук І.М., Бабінець В.П. - керівники вокалу та 
хореографії., Бенкіна Т.Г.-керівник гуртків декоративно-прикладної творчості, Колішенко 
Є.І.-керівник  туристсько-спортивного напрямку., Богун О.М.- керівник декоративно-
прикладного напрямку. 

Приємно  коли позашкільний навчальний заклад отримує нагороди це означає, що 
колектив працює злагоджено, на належному рівні організовує навчально-виховну, науково-
методичну, культурно-масову роботу, зростає професіоналізм педагогічних працівників.  

 Уже третій рік поспіль міський Будинок дитячої творчості визнаний кращим 
позашкільним  навчальним закладом відкритого рейтингу якості позашкільної освіти 
«Золота когорта позашкільників»  і нагороджений диплом Міністерства освіти і науки 
України . 

Міський Будинок дитячої творчості  це країна творчих, здібних,обдарованих дітей. 
Саме тут вони здобувають додаткову освіту відповідно до своїх захоплень, які в 
майбутньому можуть перерости в покликання.  

Звичайно недостатнє фінансування впливає на забезпечення гуртків необхідними 
технічними засобами ( необхідно придбати ноутбук для культорганізатора,  підсилювач, 
мікрофони, принтер, взуття та костюми для танцювального колективу та вокальної групи, 
стільці). 

У нас відсутні кошти для відрядження  дітей на  обласні та Всеукраїнські  виставки, 
конкурси, фестивалі, керівників гуртків для  участі в обласних  семінарах-практикумах. Ми 
не маємо змоги відзначити  премією  керівників гуртків  за досягнення р в роботі. 

Незважаючи на фінансові проблеми педагогічний колектив закладу здійснює всі 
навчальні та виховні завдання поставлені перед колективом 

Міський Будинок дитячої творчості підготовлений до початку нового навчального 
року: 

-Проведено косметичний ремонт в приміщенні, 
-Керівники гуртків підготували наочність для роботи гуртків, спланували навчально-

виховну роботу і готові прийняти  дітей міста для здобуття знань, умінь та навичок . 
-замовили  журнали гурткової роботи. 
Баранівський міський Будинок дитячої творчості  розкриває таланти  дитини, відкриває 

шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації особистості, вчить наполегливо працювати,бути 
відповідальним. 



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

 
ВИРІШИВ: 
 

1.Звіт директора Баранівського міського Будинку дитячої творчості про роботу 
позашкільного навчального закладу за 2015- 2016 навчальний рік взяти до відома 
(додається). 
2.Директору Баранівського міського Будинку дитячої творчості.: 
• Здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 
• забезпечувати діяльність міського Будинку дитячої творчості шляхом збереження 

кадрів (створюючи належні умови праці), розвиваючи таланти вихованців 
(безпосередня участь в конкурсах тощо). 

3.Головному спеціалісту з  питань бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
міської ради Дем’янюк О.Ю. постійно передбачати відповідні видатки (за рахунок 
перевиконання міського бюджету)  для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам міського Будинку дитячої творчості та інших видатків захищених статтей. 
4.Контроль за виконанням та дотриманням 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 липня 2016 р.                                                                                      №145 
 
Звіт міського Будинку культури 
Ім.. А. Пашкевича про роботу 
за перше півріччя 2016 року 
 
Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу Баранівського 
міського Будинку дитячої творчості в 2015-2016 навчальному році, встановив, що штат 
міського Будинку культури станом на 01.07.2016 року нараховує 16 чол.: директор, художній 
керівник 0,5ст; заст. директора з господарської частини, звукорежисер, 4 – керівника гуртків,  
3 - техпрацівники, охоронець, гардеробник, костюмер, бібліотекар, бухгалтер, в зимній 
період працюють 3 – оператори котельні..  Колектив даного закладу всіляко сприяє 
відродженню національної культури, розвитку українського мистецтва, широко 
використовує різноманітні форми культурно-масової роботи.  

 При міському Будинку культури займаються такі колективи та гуртки: 
• народний аматорський хор “Прислуч” 
• вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж» 
• народний чоловічий квартет «Козаки-козаченьки» 
• солісти вокалісти 
• вокально-інструментальний ансамбль «Тепло других небес» 
• художнє читання 
• драматичний 
• вокальний 
• гурток англійської мови 1-3 класів 

Усі вони беруть активну участь у культурно-мистецькій діяльності міста і району, 
особливо у  відзначенні державних свят і пам’ятних дат. 

Крім того, на базі даного закладу на громадських засадах діє два клуби за інтересами. 
Так, уже не один рік активно працює шаховий клуб. Протягом року членами Клубу 
організовано й забезпечено належний рівень проведення обласних, районних та міських 
змагань з шахів та шашок. 
    Членами Клубу ветеранів проводяться свята для ветеранів, пенсіонерів та одиноких людей, 
працівниками Будинку культури проводяться концерти тематичні вечори для відвідувачів 
клубу .  
        Крім того, проводиться активна робота з обдарованою молоддю міста. Вони постійно 
залучаються до участі у різноманітних масових заходах.  

Плідно працюють усі художні колективи та працівники закладу.  Аматорський 
народний хор “Прислуч”  є постійним учасником багатьох заходів міста та району.  
Протягом року практикуються виїзні виступи колективів.  
Вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж»  бере участь у багатьох різних заходах 
міста, району, області. 01 квітня  колектив «Мулен Руж» давав благодійний концерт на 
підтримку воїнів АТО в м. Попасна Луганської обл.  
Чоловічий квартет «Козаки-козаченьки» також приймає участь у міських, районних та 
обласних заходах, є учасником багатьох фестивалів-конкурсів в м. Житомирі таких як 



Всеукраїнський фестиваль «Аве-Марія», Всеукраїнський фестиваль ім. І.Сльоти, 
купальський фестиваль народної творчості «Зелене Купало в літо упало» в м. Корець 
Рівненської обл. та неодноразово нагороджувався дипломами та подяками від районної 
державної адміністрації, обласного управління культури, відділу культури і туризму РДА. 

Працівниками міського Будинку культури підготовлено і проведено цілий ряд 
заходів, зокрема: Новорічні гуляння і святкові розваги при зустрічі Нового року, вечір 
колядок, свято Водохреща, день Закоханих, відзначення Міжнародного жіночого дня 8 
Березня, проводи зими зустріч весни «Масляна», концерт для родин загиблих воїнів АТО,  
святковий концерт до Дня Перемоги,  крім того, проведено концерти з нагоди Міжнародного 
дня інвалідів, Міжнародного дня захисту дітей,  Дня медичного працівника, Дня конституції 
та молоді,  дня державного службовця, проведено святково-розважальну програму до свята 
Івана Купала. 

Крім того, працівниками міського Будинку культури забезпечувався музичний 
супровід та озвучення всіх районних, міських та обласних заходів, спортивних змагань та 
футбольних матчів проведення репетицій під час організації шкільних випускних вечорів та 
районних святкових концертів.  

Двічі на тиждень (щоп’ятниці та щосуботи) працівниками міського Будинку культури 
проводяться дискотеки для молоді.  

На даний час працівниками Будинку культури проводиться робота щодо поліпшення 
організації змістовного дозвілля молоді під час дискотек, зокрема, щодо збільшення 
кількості тематичних дискотек, дискотек для дорослих,  урізноманітнення їх тематики, 
пропагування здорового способу життя тощо. Однак для ефективного проведення даних 
заходів необхідна методична та практична допомога відповідних відділів 
райдержадміністрації, зокрема, служби у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї і 
молоді, відділу культури і туризму. 

Поряд з цим керівництвом міського Будинку культури постійно проводиться робота 
щодо надання населенню міста, громадським та іншим організаціям різноманітних послуг 
(оренда приміщень, озвучення заходів, проведення платних дискотек і т. ін.). Так, 
неодноразово надавалися в оренду глядацький зал і сцена різним політичним партіям та 
громадським організаціям, здійснювалося озвучення їхніх зборів, конференцій тощо.  

Також працівниками Будинку культури було забезпечено технічне обслуговування 
кількох циркових вистав та атракціонів (надано територію або приміщення, підключено 
електропостачання, створено інші умови, необхідні для їх проведення). Завдяки цьому 
вдалося не тільки дещо покращити матеріально-технічну базу закладу, а й забезпечити 
населення міста, особливо дітей та молодь, цікавим та змістовним дозвіллям. 

Ряд приміщень Будинку культури орендується відділом культури та туризму 
райдержадміністрації.  У них розміщені дитяча бібліотека і краєзнавчий музей, які залюбки 
відвідують громадяни міста й району.  

Директор та технічний персонал міського Будинку культури працюють згідно з 
графіком, затвердженим виконкомом міської ради. Робота ж гуртків, творчих колективів і 
дискотек проводиться за окремим графіком, здебільшого у вечірні години та у вихідні дні, 
коли переважна більшість населення міста вільна від основної роботи і може займатися 
власним дозвіллям.       
При наявності фінансування планується ремонт даху будівлі Будинку культури,  ремонт  
зовнішньої сторони будівлі, ремонт сцени (механізми підняття куліс, ремонт стін, підлоги, 
заміна освітлення), внутрішній ремонт будівлі БК(заміна дверей  до сцени  та придбання 
спеціалізованих меблів, ремонт ІІ-го поверху, хорового залу, та студійної кімнати,  заміна 
електропроводки по БК. та встановлення нової щитової на сцені), по периметру БК 
встановити відливи, поточний ремонт літнього танцювального майданчику. Не менш 
важливим є пошиття сценічних костюмів для ВІА, квартету, солістів, костюмів та чобіт для 
жіночої групи хору,костюмів для ведучих, виготовлення чохлів для сценічних костюмів. 
Також потрібно придбати стаціонарну апаратуру для озвучення заходів та встановлення 
кабіни звукооператора в концертному залі.Потрібний новий баян та інші музичні 
інструменти. 



          Для підтримання порядку під час проведення дискотеки та збереження матеріальних 
цінностей варто придбати та встановити відео спостереження в Будинку культури та біля 
нього. 

Звичайно, робота міського Будинку культури ще потребує вдосконалення, особливо в 
плані створення та організації роботи нових творчих об’єднань, клубів, гуртків та найбільша 
проблема це з керівниками цих підрозділів.  Саме над цим працює міськвиконком та 
культосвітні працівники закладу.   
 

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

 
ВИРІШИВ: 
 

1.Звіт директора міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича про роботу за перше 
півріччя 2016 року взяти до відома. 
2.Директору міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича Шляхтенку В.В.: 
• Здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 
• Розробити та подати на затвердження виконкому міської ради план заходів на друге 

півріччя 2016 року 
3.Головному спеціалісту з  питань бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
міської ради Дем’янюк О.Ю. постійно передбачати відповідні видатки (за рахунок 
перевиконання міського бюджету)  для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам міського Будинку культури та інших видатків захищених статтей. 
4.Контроль за виконанням та дотриманням 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 липня 2016 р.                                                                                      №146 

 
 

Звіт директора міського стадіону  
про спортивно масовізаходи та  
господарську діяльність міського  
стадіону та ФОКу у І півріччі 2016 року 
 
 
Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу Баранівського 
міського Будинку дитячої творчості в 2015-2016 навчальному році, встановив, що на протязі 
першого півріччя 2016 року на міському стадіоні ту у фізкультурно-оздоровчому комплексі 
відбувалися змагання обласного та районного рівня згідно календарного плану спортивних 
заходів на 2016 рік такі як: 

• Обласні змагання ДЮСШ з міні футболу; 
• Відкрита першість Баранівського району з міні футболу памяті ім. В.О. Хоменка; 
• Міський турнір з н/т на призи міської ради 
• Відкритий чемпіонат з волейболу серед груп ДЮСШ 
• Матчева зустріч серед ветеранів на призи міської ради присвячена Дню захисника 

Вітчизни 
• Відкритий турнір ДЮСШ з міні футболу присвячений Дню захисника Відчизни 
• Відкритий міжобласний турнір зі стрибків у висоту памяті О. Демянюка 
• Обласна дитячо-юнацька ліга з футболу 
• Турнір з волейболу присвячений Дню 8 березня 
• Кубок весни «районні змагання з футболу» 
• Кубок області з футболу 
• Районний турнір з футболу «Шкіряний м’яч» 
• Турнір з футболу присвячений Дню захисту дітей 

Крім того проводилась обласна спартакіада державних службовців. 
Щоденно протягом першого півріччя проводилась господарська робота в міському парку та 
фізкультурно-оздоровчому комплексі: прибирання, висадка саджанців, ремонт альтанок та 
лавочок. Зроблено підсівання футбольного поля, при спеці здійснюється поливання. Весною 
проводився ремонт секторів стадіону та пофарбовано 7 секторів. Здійснений ремонт огорожі 
штучного футбольного поля, в результаті чого розширений спортивний майданчик до 
розмірів 40х60 м. 
В другій половині 2016 року планується провести: 

• Обласну дитячо-юнацьку лігу з футболу; 
• Чемпіонат району з футболу 
• Легкоатлетичні змагання присвячені «Дню незалежності України»; 
• Кубок осені з футболу 
• Відкрита першість з міні-футболу «Новорічні канікули» 
• Матчеві зустрічі з футболу, волейболу, баскетболу, малого тенісу тощо   



 
 

ВИРІШИВ: 
 
1.Звіт директора міського стадіону про спортивно масовізаходи та господарську діяльність 
міського стадіону та ФОКу у І півріччі 2016 року взяти до відома. 

2.Директору міського стадіону Драгану О.М.: 
• Здійснювати заходи для забезпечення ФОКу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 
• Слідкувати за порядком та чистотою міського парку ім.. В.О. Хоменка; 
• Надавати пропозиції щодо покращення розвитку спорту серед молоді в місті та 

районі; 
• Розробити відповідні заходи щодо покращення ландшафтного вигляду паркової зони 

та удосконалення культурно-оздоровчого відпочинку для населення. 
3.Головному спеціалісту з  питань бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
міської ради Дем’янюк О.Ю. постійно передбачати відповідні видатки (за рахунок 
перевиконання міського бюджету)  для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам міського стадіону та інших видатків захищених статтей. 
4.Контроль за виконанням та дотриманням 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 26липня 2016 року                                                                        №147 
 
 
Про затвердження Положення про  
проведення конкурсу на кращий  
ескіз пам’ятного знака «Героям АТО» 
та складу конкурсної комісії 
 

Розглянувши лист відокремленого підрозділу громадської організації «Обласна спілка 
учасників та ветеранів АТО «СХІД»» в місті баранівка та Баранівському районі, з 
метоювідзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних 
засад незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, демократії, прав і 
свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час 
антитерористичної операції на сході України, керуючись п. 8 ст. 36 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного знака 

«Героям АТО»згідно додатку №1. 
2. Затвердити  положення про проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного 

знака «Героям АТО» згідно додатку №2. 
3. Затвердити  кошторис для проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного знака 

«Героям АТО» згідно додатку №3. 
4. 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 

№147 від 26.07.2016 року 
 

 
 

СКЛАД  
комісії з проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного знака «Героям 

АТО»  
 

1. Заступник міського з питань діяльності виконавчого органу ради Савчук Василь  
Андрійович – голова комісії; 

2. Керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Обласна спілка 
учасників та ветеранів АТО «СХІД»» Сігнаєвський Віталій Йосипович - 
заступник голови комісії. 

3. Керівник гуртка міського Будинку культури ім. А. Пашкевича Дем’яненко Юлія 
Ігорівна – секретар комісії. 
 

Члени комісії (за згодою): 
 

4. Заремба Володимир Григорович 
5. Сус Тарас Борисович 
6. Кравчук Володимир Ігорович 
7. Бенкіна Тетяна Григорівна 
8. Ткачук Руслана Миколаївна 
9. Линок Петро Васильович 
10.  Цимбалюк Іван Іванович 

 
 
 
 
 
 
 

Заступник міського голови- 
керуючий справами виконкому                                            О.С. Загорська 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №2 

 до рішення виконкому 
№147 від 26.07.2016 року 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного знака «Героям АТО»  

 
 

1. Цей Положення установлює процедуру проведення конкурсу на кращий ескіз 
пам’ятного знака «Героям АТО» (далі - конкурс). 

Пам’ятний знак «Героям АТО» встановлюється для відзначення осіб за громадянську 
мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад незалежності, суверенітету і 
територіальної цілісності України, демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння 
Українському народу, виявлені під час антитерористичної операції на сході України. 

2. Організаційне та методичне забезпечення проведення конкурсу здійснює Баранівська 
міська рада. 

3. Конкурс проводиться з 27 липня по 23 серпня 2016 року. 
4. Прийом конкурсних проектів ескізу пам’ятного знаку «Героїв АТО» (далі - ескіз) 

проводиться по 23 серпня 2016 року. 
5. Виставка ескізів буде проводиться 24 серпня 2016 р. у приміщенні Баранівської 

міської ради. 
6. Переможець конкурсу визначається комісією з проведення конкурсу (далі - комісія). 
7. Визначення переможців конкурсу відбувається на засіданні комісії до 31 серпня 2016 

року. 
8. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. 
9. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її 

складу. 
Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
10. Члени комісії участі у конкурсі не беруть і не мають права консультувати учасників 

конкурсу. 
11. Комісія не розглядає ескізи, що: 
подані після закінчення встановленого строку; 
не відповідають умовам конкурсу. 
12. У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. До участі в конкурсі допускаються 

ескізи, що надійшли на електронну адресу (b.meriya@ukr.net) або поштову адресу 
Баранівської міської ради з позначкою “на конкурс” (12701, Житомирська область, м. 
Баранівка, вул. Соборна, 20) у період з 27 липня по 23 серпня 2016 року включно. 

13. Для переможця конкурсу встановлюються премія - 3000 гривень; 
Комісія може запропонувати учасникам разом доопрацювати ескіз переможця. 
14. Критеріями відбору ескізів, поданих на конкурс, є: 
Оригінальність, креативність, новаторство. 
15. Ескіз повинен відповідати таким вимогам: 

• Ескіз пам’ятного знаку «Героям АТО» не повинен відтворювати існуючі подібні 
пам’ятні знаки. 

• В ескізі не може використовуватися символіка політичних партій та громадських 
об’єднань; 

• Розмір пам’ятного знаку має мати такі параметри: ширина - 3,5 м, висота – 1,7 м, 
середня глибина – 0,8 м ; 

•  На пам’ятному знаку має бути передбачене місце для встановлення списку героїв 
АТО та переліку загиблих (обов’язково з резервною площею для можливості 
доповнення даного списку); 



• Пам’ятний знак повинен бути виготовлений з червоного та чорного граніту. 
• На пам’ятному знаку повинні бути державна символіка та гасла «Слава Україні», 

«Героям Слава».  
16. Матеріали на конкурс можуть подаватися з використанням засобів поштового зв’язку 

або електронною поштою. 
У разі коли матеріали надсилаються з використанням засобів поштового зв’язку або 

електронною поштою, учасник подає: 
заяву, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) ескізу, а також інформацію про 

те, що подані на конкурс ескізи не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб; 
графічне кольорове зображення пам’ятного знаку на аркуші паперу формату А3-А4, у 

верхньому правому куті якого позначається прізвище, ім’я по батькові автора (авторів) ; 
пояснювальну записку обсягом до однієї сторінки з тлумаченням кольорів, зображень та 

написів ескізу; 
довідку з такою інформацією: прізвище, ім’я, по батькові, адреса автора (авторів) ескізу, 

номери контактних телефонів, відсотковий розподіл премії (у разі виконання авторським 
колективом), копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта автора (авторів) ескізу. 

17. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог 
Закону України “Про захист персональних даних”. 

18. Оригінали ескізів, та супровідні матеріали до них авторам не повертаються. 
19. Інформація щодо результатів проведення конкурсу у двотижневий строк після 

визначення його переможців розміщується на офіційному веб-сайті Баранівської міської 
ради. 

 
 
 
Заступник міського голови- 
керуючий справами виконкому                                            О.С. Загорська 

 

 

 

Додаток №3 
 до рішення виконкому 

№147 від 26.07.2016 року 
 

 

 
КОШТОРИС  

для 
проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятного знака «Героям АТО»  

 
 

1. Премія для переможця конкурсу – 3000 грн. (три тисячі гривень). 
 
 
 

Заступник міського голови- 
керуючий справами виконкому                                            О.С. Загорська 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 26 липня 2016 р.                                                                                   №148 
 
Про затвердження заходів щодо проведення  
в м. Баранівка Дня незалежності України 

 
З метою проведення в м.Баранівка 24-ї річниці незалежності України, привернення уваги 
громадськості міста до цієї події, виховання громадян у дусі патріотизму і поваги до своєї 
держави, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст. 38, п.8 ст.36 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Заходи щодо проведення в м.Баранівка Дня незалежності України – затвердити(додаток 

1).  
2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання вищезгаданих заходів. 
3. Затвердити кошторис витрат з нагоди проведення 25–ої річниці незалежності України 

(додаток 2) 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови-керуючу 

справами виконкому О.С. Загорську. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення виконкому 
від 26.07.2016  №148 

 
ЗАХОДИ  

щодо проведення в м. Баранівка Дня незалежності України 
 

1. Спільно з відділом культури Баранівської райдержадміністрації організувати та провести 
в м.Баранівка урочистості (покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам, концертну 
програму тощо) з нагоди 25-ї річниці незалежності України.  

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури ім.А.Пашкевича 
Серпень 2016 року 
 

2. Спільно з відділом культури Баранівської райдержадміністрації провести на майдані Волі 
урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України.  

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури ім.А.Пашкевича 
Серпень 2016 року. 
 

3. Провести в місті комплекс заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора. 
В.А.Савчук – заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради 
До 23 серпня 2016 року 
 

4. Обладнати в бібліотеках міста тематичні виставки-експозиції, огляди літератури, 
присвячені Дню незалежності України.    

Керівники культурно-освітніх закладів міста 
Серпень 2016 року 
 

5. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території міста, прикрашання вулиць 
державною символікою та упорядкування пам’яток історії та культури.  

В.А.Савчук – заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради 
До 22 серпня 2016 року 
 

6. Провести упорядкування пам’ятників та пам’ятних знаків, споруджених на території 
міста на честь захисників Вітчизни.     

Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою 
Постійно протягом 2016 року 
 

7. Провести упорядкування міських клумб до Дня незалежності України.     
Л.А.Радзевіл – майстер з благоустрою 
До 22 серпня 2016 року 
 

8. Спільно з Баранівським відділенням поліції здійснити заходи щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

В.А.Савчук – заступник міського голови з  
питань діяльності виконавчого органу ради 

Серпень 2016 року     
 

9. Посилити увагу до повсякденних потреб громадян, ветеранів, інвалідів, вдів, поліпшення 
їх медичного, соціально-побутового обслуговування. 

К.Г.Пасічник – радник міського голови 



10. Разом з громадськими організаціями, об’єднаннями та активною  молоддю міста 
провести акцію «Молодіжний міст»  
                                                               О.С. Загорська – заступник міського голови                    
                                                               – керуючий справами виконкому; 
                                                               В.В. Шляхтенко – директор міського                 
                                                               Будинку культури  ім. А. Пашкевича; 
                                                                С.М. Туровська – директор міського              
                                                                Будинку дитячої творчості; 
                                                               Ю.І. Дем’яненко – керівник гуртка     
                                                               З 20 серпня по 20 вересня 2016 року       

 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому           О. Загорська 

 
 
 

 
 
Додаток 2 до рішення виконкому 
від 26.07.2016  №148 

 
 
 
 
 

Кошторис  
витрат з нагоди проведення 25–ої річниці незалежності України 

 
1. Квіти, корзини з квітами – 3000 грн. 
2. Призи, сувеніри, подарунки – 3000 грн. 

 
Всього 6000 грн. (шість тисяч гривень). 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому           О. Загорська 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26липня 2016 року                                                                        №149 
 
 
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 35500грн.( тридцять п’ять  

тисяч п’ятсот гривень нуль копійок) 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 26липня 2016 р.                                                                                       №150 
 
 
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. 
Пилипенко Марина 
Русланівна 

м. Баранівка,  
XXXXXXXXX 

Пилипенко 
Тимофій 
Анатолійович 
XXXXXXX року 
народження 

21.07.2016 

 
 

2. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 
навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру як для багатодітної 
сімї, 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. 
Краєвська Катерина 
Вікторівна 

м. Баранівка, вул. 
XXXXXXXXX 

Краєвський Єгор 
Вадимович, 
XXXXXXX року 
народження, та  
Краєвська Софія 
Вадимівна, 
XXXXXXX року 

30.06.2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26липня 2016 року                                                                        №151 
 
Про неналежне виховання дітей 
 

Розглянувши  лист Баранівського районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей 
та молоді та лист служби у справах дітей Баранівської районної державної адміністрації 
щодо гр. Гуменюк Інни Анатолівни, XXXXXX р. народження та гр. Гуменюка Миколи 
Івановича, XXXXXX р/ народження, які неналежно виховують своїх дітей 
XXXXXXXXXXXXXXXX виконавчий комітет встановив, що в результаті неодноразового 
відвідування даної сім’ї за місцем проживання встановлено Гуменюк І.А. на даний час ніде 
не працює перебуває у відпустці по догляду за малолітнім сином Богданом до досягнення 
ним трирічного віку, її чоловік Гуменюк М.І. ніде не працює, перебуває на обліку в 
районному підрозділі кримінально-виконавчої інспекції. Сім’я проживає  в будинку з 
антисанітарними умовами: гігієнічні норми помешкання в незадовільному стані, неприємний 
запах від немитого посуду, постільна білизна брудна, розкиданий одяг, стіни не побілені, на 
підлозі сміття та розкидане взуття всіх сезонів. Між чоловіком та дружиною часто 
виникають бійки та конфлікти через зловживання спиртними напоями. Малолітній 
XXXXXXXX з 09.12.2015 року по 03.03.2016 року перебував в Житомирському обласному 
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім».За час перебування дитини 
у закладі батьки частково покращили умови проживання. Однак, після повернення дитини в 
сім’ю знову почали зловживати алкогольними напоями та не виконувати батьківські 
обов’язки.  

З батьками проводиться постійно профілактична робота щодо недопущення 
зловживання алкоголем, створення повноцінного життя та розвитку дітей та роз’яснення про 
наслідки безвідповідального батьківства. Однак відповідно до акту обстеження матеріально-
побутових умов Гуменюк І.А. та Гуменюк М.І. продовжують нехтувати своїми 
батьківськими обовязками, тому члени виконавчого комітету прийшли до висновку про 
необхідність позбавлення їх батьківських прав. 

Розглянувши лист служби у справах дітей Баранівської РДА від 19.07.2016 року №369 
та акт обстеження матеріально-побутових умов від 22.07.2016 року виконавчий комітет 
встановив, що гр. Мищик Жанна Василівна має малолітнього сина XXXXXXXX року 
народження. З 05.04.2016 року XXXXXX перебуває в Житомирському обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім». Мищик Ж.В. в даний час 
проживає у будинку свого співмешканця Свінціцького Олександра Івановича, 
XXXXXXXXXX року народження. На день обстеження в будинку чисто, у кімнатах свіже 
повітря, посуд та холодильник вимиті. Гр. Мищик Ж.В. перебувала у тверезому стані. 
Враховуючи вище зазначене виконком рекомендує продовжити соціально-профілактичну 
роботу щодо створення належних умов для проживання та виховання дитини та ведення 
здорового способу життя.   

Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст.12 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 164, 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. Позбавити батьківських прав гр. Гуменюк Інну Анатолівну, XXXXXXX народження 
та гр. Гуменюка Миколу Івановича, XXXXX року народження, жителів м Баранівка, 
XXXXXXXXXX, які неналежно виховують (зловживають спиртними напоями, ведуть 
аморальний спосіб життя та не забезпечують належними умовами для повноцінного життя) 
своїх дітей: XXXXXXXXXX. 
1.1. Головному спеціалісту юрисконсульту підготувати документи та позовну заяву про 
позбавлення батьківських прав гр. Гуменюк І.А. та гр. Гуменюка М.І., яку подати на розгляд 
до Баранівського районного суду. 
 
2. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації та 
Баранівському районному центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді продовжувати 
здійснювати постійний соціальний супровід гр. Мищик Жанни Василівни, яка проживає на 
вулиці XXXXXXXX, 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 26липня 2016 року                                                                        №152 
 
Про призначення опікуна для малолітнього 
 
Розглянувши заяву гр. Соколова Дмитра Анатолійович щодо призначення опікуна над його 
малолітнім сином XXXXXXXXX року народження, який в даний момент знаходиться на 
утриманні в Омельчук Любові Юріївни за адресою м Баранівка, XXXXXXXX. В своїй заяві 
Соколов Д.А. пояснив, що не має змоги утримувати сина та належним чином виконувати 
батьківські обовязки у звязку з тяжким матеріальним станом та відсутністю житла тобто 
фактично відмовився від піклування над своїм сином. Відповідно до акту обстеження 
матеріально-побутових умов від 22.07.2016 року малолітній Соколов А.Д. дійсно проживає з 
своєю бабусею Омельчук Л.Ю. в її будинку по XXXXXXX в якому створені всі умови для 
проживання та виховання малолітньої дитини. Виконавчий комітет Баранівської міської ради 
дійшов висновку, що малолітній XXXXXXX дійсно позбавлений батьківського піклування 
однак призначити опікуном Омельчук Любов Юріївну на день розгляду заяви немає 
можливості так як відсутня від неї відповідна заява та підтверджуючі документи про 
можливість здійснювати опіку над неповнолітнім. 
Враховуючи вище зазначене та керуючись ст. ст. 55-63 Цивільного кодексу України, ст. ст. 
243, 244 Сімейного кодексу України, ЗУ «Про охорону дитинства» п.п.  4 п б ст 34 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації: 
• поставити на облік малолітнього XXXXXXXXXX року народження, як дитину, що 
позбавлена батьківського піклування; 
• вирішити питання про призначення опікуна для малолітнього XXXXXXXX., в тому 
разі якщо батько Соколов Дмитро Анатолійович на протязі шести місяців не покращить 
свій матеріальний стан, не буде провідувати сина, брати участь у його вихованні, 
проживанні та утриманні. 
 
3. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації та 
Баранівському районному центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді здійснювати 
постійний соціальний супровід вище зазначеної сімї, а також спільно з відділом ЖКГ та 
благоустрою міської ради систематично проводити обстеження матеріально-побутових 
умов проживання малолітнього у його бабусі Омельчук Л.Ю.. 
 
4. Відмовити Соколову Д.А. у призначені опікуна над його неповнолітнім сином 

XXXXX у звязку з відсутністю відповідної заяви від Омельчук Л.Ю. (ч 3 ст 63 ЦК 
України Фізична   особа   може   бути   призначена   опікуном  або піклувальником 
лише за її письмовою заявою. 
 



5. 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 26липня 2016 року                                                                        №153 
 
Про встановлення розміру пайової участі 
у розвиткуінфраструктури м. Баранівки 
 
Розглянувши клопотання ФОП Луговського А.О. 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 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ФОП 
Луговському Артему Олександровичу за встановлення стаціонарної тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності по вул. Звягельській, 8А, м Баранівка, у розмірі 5% 
від кошторисної вартості будівництва, що становить 2278 грн. (дві тисячі двісті сімдесят 
вісім гривень нуль копійок). 
1.1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки 
ФОП Луговському А.О.(додаток 1). 
2.Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Баранівки 
(додаток 2). 
3.Встановити ФОП Луговському А.О. термін сплати пайової участі у розвиток 
інфраструктури м.Баранівки до 01.09.2016 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 ФОП Луговського А.О. 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 26.07.2016 №153 

 
 

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 ФОП Луговського А.О., який проживає по XXXXXXXX, 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 звстановленням трьох стаціонарних тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Звягельській, 8А, 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): паспорт привязки.  
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта 
будівництва становить: 45550 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: 5%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та 
становить:  



П =(З-З буд. інші) × В=(45550-0)х5%=2278 грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований 
розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 
З буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 
9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з 
яких зберігається у Замовника, другий — у 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                                            ФОП Луговський А.О.  
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м.Баранівка,  
вул. Соборна,20                                                         XXXXXXXXXX  
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             Баранівським РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________ А.О.Душко           ____________________ А.О. Луговський 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2 до рішення виконкому  
від 26.07.2016 №153 

 
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 ФОП Луговського А.О., який проживає по XXXXXXXX, 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 2278грн. (дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень 
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 45550 грн., величина пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста згідно з розрахунком становить 2278 грн. (дві тисячі двісті сімдесят 
вісім гривень 
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                                            ФОП Луговський А.О.  
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м.Баранівка,  
вул. Соборна,20                                                         XXXXXXXX 
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             Баранівським РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________ А.О.Душко           ____________________ А.О. Луговський 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 26липня 2016 року                                                                        №154 
 
Про погодження розташування стаціонарних 
тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності 
 
Розглянувши заяви громадян,фізичних осіб підприємцівщодо 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 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити Луговському Артему Олександровичу, який проживає по XXXXXXX, у м. 

Баранівка, та Луговській Налалії Петрівні, яка проживає XXXXXXX місце розташування 
трьох стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – 
торговельних павільйонів для торгівлі на їх власній земельній ділянці по вулиці 
Звягельській, 4, у м. Баранівка загальною площею 0,0124 га.  
1.1.  Зобов’язати Луговського А.О. та Луговську Н.П. погодити відповідність 

намірів щодо місця розташування вищезгаданих тимчасових споруд 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 Луговського А.О. та Луговську Н.П.укласти з Баранівською 
міською радою договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Баранівки після встановлення кошторисної вартості робіт. 
 

2. Погодити ФОП Ющенко Галині Миколаївні, яка проживає вул. XXXXXXXX, м 
Новоград-Волинський місце розташування двох стаціонарних тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності – торговельних павільйонів для торгівлі на 
землях запасу Баранівської міської ради по вулиці Звягельській, 4, у м. Баранівка в районі 
провадження підприємницької діяльності ТОВ «Органік Мілк» та ПП «ГАЛЕКС-АГРО».  
2.1.  Зобов’язати ФОП Ющенко Г.М. погодити відповідність намірів щодо місця 

розташування вищезгаданих тимчасових споруд 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 торговельні павільйони у повній відповідності до паспорта 
прив’язки ТС.  

2.2.  Зобов’язати ФОП Ющенко Г.М. укласти з Баранівською міською радою 
договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Баранівки після встановлення кошторисної вартості робіт. 
 

3. Погодити ФОП Ющенко Галині Миколаївні, яка проживає XXXXX, м Новоград-
Волинський місце облаштування автобусної зупинки на землях запасу Баранівської 
міської ради по вулиці Звягельській, 4, у м. Баранівка в районі провадження 
підприємницької діяльності ТОВ «Органік Мілк» та ПП «ГАЛЕКС-АГРО».  
3.1.  Зобовязати ФОП Ющенко Г.М. : 

• Розробити план-схему організації дорожнього руху, який буде відповідати 
вимогам у сфері забзпечення дорожнього руху; 

• Погодити даний план-схему з виконавчим комітетом міської ради та з 
уповноваженим органом Головного управління національної поліції України в 
Житомирській області; 

• Забезпечити встановлення відповідних засобів організації та регулювання 
дорожнього руху (дорожній знак, дорожня розмітка) згідно затвердженої схеми 
організації дорожнього руху. 
 

4. Погодити Хіміч Вірі Юріївні, яка проживає по вул XXXXXXXXX, у м. Баранівка, місце 
розташуваннястаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на її власній земельній ділянці по 
вулиці Європейській (кадастровий номер 1820600000:01:002:0859), у м. Баранівка 
загальною площею 0,04 га.  
4.1.  Зобов’язати Хіміч В.Ю. 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.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 26липня 2016 р.                                                                                 №155 
 
Про розгляд заяв на будівництво,    
реконструкцію (перепланування, добудову)  
житлових та не житлових приміщень  
 
Розглянувши заяви жителів м.Баранівка на будівництво, реконструкцію  житлових будинків,  
документи, додані до них, та заслухавши рекомендації комісії з питань погодження на 
території міста будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових та не 
житлових приміщень, будівель та розміщення малих архітектурних форм, керуючись ст.31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити гр. Марчук Світлані Іванівні та гр. Марчуку Миколі Михайловичу, які 
проживають XXXXXXXXXX, м. Баранівка, реконструкцію житлового будинку 
№XXXXXXXXX в м Баранівка, на підставі ухвали Баранівського районного суду 
№273/179/15-ц від 05.01.2016 року, а саме: 
• закрити двірні отвори із веранди 1-1 в кухню 1-2, із кімнати 1-6 в кімнату 1-3, із 

кімнати 1-5в кімнату 1-4; 
• в кожній виділеній частині будинку провести необхідні переобладнання: у частині 

Марчука М.М. відкрити дверний отвір на вулицю; в частині Марчук С.І. 
переобладнати одне із приміщень в кухню; 

• в кожній частині будинку обладнати автономне опалення та електропостачання. 
 

1.1. Зобов’язати гр. Марчук Світлані Іванівні та гр. Марчуку Миколі Михайловичу 
погодити відповідність намірів щодо реконструкції даного житлового будинку у 
відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Баранівської райдержадміністрації та замовити нову технічну документацію на 
кожну частину будинку.  
 

2. Погодити гр. Зайцю Олександру Павловичу знесення старого житлового будинку, 
який належить йому на праві власності та розташований на власній земельній 
ділянціза адресом: м Баранівка, вул. XXXXXXXXXXXXXX.  

 
 
 



2.1. Погодити гр. Зайцю Олександру Павловичу будівництво житлового будинку на 
власній земельній ділянці площею 0,1000 га у м Баранівка по вул 
XXXXXXXXXXX. 

2.2. Зобов’язати гр. Зайця О.П. погодити відповідність намірів щодо будівництва 
житлового будинку у відділі містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Баранівської  райдержадміністрації. 
 

3. Погодити гр. Раздобаровій Марії Олександрівні будівництво нежитлового 
приміщення на власній земельній ділянці площею 0,0179 га по вул XXXXXXXXXX, 
м Баранівка. 
3.1. Зобов’язати гр. Раздобарову М.О. погодити відповідність намірів щодо 

будівництва нежитлового приміщення у відділі містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації. 

3.2. Зобов’язати гр. Раздобарову М.О. укласти з Баранівською міською радою 
договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Баранівки після встановлення кошторисної вартості будівельних 
робіт. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 26 липня 2016 р.                                                                                   №156 

 
 

Про затвердження розпорядку роботи магазину 
кондитерських виробів «Вацак» 
 

Розглянувши заяву ФОП Твердохліб Наталії Олегівни про затвердження розпорядку 
роботи магазину кондитерських виробів «Вацак», що розташований в орендованому 
приміщенні та керуючись п.б пп.1, пп.2, пп.4 ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Твердохліб Наталії Олегівни такий розпорядок роботи магазину 
кондитерських виробів «Вацак», що розташований в орендованому приміщенні по 
вул Звягельська, 5Б, м Баранівка: 

 

� Понеділок- неділя: 08:00 год. – 20:00 год.  
� Без перерв та вихідних. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 26 липня 2016 р.                                                                                   №157 
 
Про надання дозволу на облаштування  
тротуарної стежки довжиною 35 м до  
прилеглої території магазину по вул Звягельська, 43 
 
Розглянувши заяву Пилипчук Галини Андріївни щодо надання  дозволу на облаштування 
(заміну пошкодженого асфальтного покриття на бордюрну плитку) тротуарної стежки 
довжиною 35 м до прилеглої території магазину по вул. Звягельська, 43, м Баранівка, з 
метою покращення благоустрою міста Баранівка та керуючись п. 7 ст. 30 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Пилипчук Галині Андріївні на облаштування (заміну прошкодженого 
асфальтного покриття на бордюрну плитку) тротуарної стежки довжиною 35 м до 
прилеглої території магазину по вул. Звягельська, 43, 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 26 липня 2016 р.                                                                                   №158 
 
Про заходи щодо підготовки господарського    
комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий 
період 2016-2017 років 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника міського голови В.А. Савчука про 

заходи щодо підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 
2016-2017 років, виконком міської ради зазначає, що в місті вже розпочалася організаційна 
робота щодо підготовки до зими.  

Так, проводиться капітальний та поточний ремонт комунальних доріг (у межах 
відповідного фінансування). Зокрема, проведено капітальний ремонт дороги на вулиці 
Древлянська, ямковий ремонт доріг на окремих центральних вулицях, продовжуються 
роботи з капітального ремонту ряду міських вулиць шляхом їх підсипання гравійно-піщаною 
сумішшю.  

Певні обсяги робіт виконано в галузі благоустрою. Зокрема, проводиться зрізання 
аварійних дерев, а деревина оприбутковується та в подальшому буде використовуватися для 
опалення ФОКу. Крім цього заготовлюється тверде паливо для забезпечення гарячого 
водопостачання ФОКу.  

Значна увага звертається на підготовку до зими об’єктів соціальної сфери, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста. На ці цілі в міському 
бюджеті передбачені певні кошти. Так, у дошкільному навчальному закладі і в Будинку 
дитячої та юнацької творчості проводиться поточний ремонт приміщень та ігрових 
майданчиків.  

Також розпочато підготовку до осінньо-зимового періоду в КП «Баранівка 
міськводоканал». Зокрема, працівниками даного  підприємства проводиться робота щодо 
ремонту системи водопостачання й водовідведення міста. Міськвиконкомом вживаються 
заходи щодо будівництва нових мереж та заміни аварійних. 

Виконкомом міської ради активізується також робота щодо забезпечення твердим 
паливом пільгових категорій громадян.  

Баранівською дільницею Новоград-Волинського УЕГГ проведено обстеження газового 
обладнання та мереж у багатоквартирних житлових будинках. Напередодні обстежень усі 
власники квартир були попереджені про необхідність приведення газових мереж у належний 
санітарний стан.  

З метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів господарського комплексу міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, на виконання розпоряджень голови 
Баранівської райдержадміністрації від 31.05.2016 року №165 «Про підготовку об’єктів 
господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року»,  
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 



 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію заступника міського голови В.А. Савчука про заходи щодо підготовки 

господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016–2017 років 
узяти до відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери 
міста до роботи в осінньо-зимній період 2016-2017 рр.(додаток 1) 

3. Звернути увагу керівників промислових підприємств, організацій та установ міста на 
посилення контролю за розробкою та виконанням власних заходів щодо підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. 

4. Головному спеціалісту міської ради з питань бухгалтерського обліку-головному 
бухгалтеру міської ради Дем’янюк О.Ю. до 24.09.2016 року забезпечити своєчасне 
проведення установами та організаціями, що фінансуються з міського бюджету, 
розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги (у межах 
відповідного фінансування). 

5. Директору міського будинку культури ім. А. Пашкевича Шляхтенку В.В. до 1 жовтня 
2016р. провести підготовку даного закладу до роботи в осінньо-зимовий період.  

6. Директору міського дошкільного навчального закладу «Сонечко» Власюк А.Д. до                  
1 жовтня 2016 року завершити виконання заходів щодо підготовки даного закладу до 
сталої роботи в осінньо-зимових умовах, а саме: 
o завершити поточний ремонт приміщень; 
o забезпечити підготовку системи теплопостачання закладу до роботи в осінньо-

зимовий період. 
7. Директору міського Будинку дитячої та юнацької творчості Туровській С.М. до 

01.10.2016р. провести поточний ремонт приміщення даного закладу, підготувати 
котельню та систему опалення до роботи в осінньо-зимових умовах. 

8. Директору міського стадіону Драгану О.М. до 01.10.2014 року підготувати котельню й 
систему опалення міського ФОКу до роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С..: 
o до 01.08.2016 року провести аналіз фінансово-економічного стану підприємства та 

розробити й затвердити заходи, спрямовані на його фінансове оздоровлення; 
o до 01.10.2016 року провести відповідні роботи щодо підготовки мережі 

водопостачання й водовідведення міста до роботи в осінньо-зимовий період;             
o до 20.09.2016 року завершити ремонтні роботи на мережах водопостачання й 

водовідведення; 
o підготувати комунальну техніку та системи теплопостачання підпорядкованих 

об’єктів до роботи в осінньо-зимових умовах; 
o забезпечувати своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам 

комунального підприємства, не допускати утворення нових боргів.  
10. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради : 

o до 01.10.2016 року завершити паспортизацію комунальних доріг міста; 
o провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення (згідно з договором 

підряду); 
o продовжити грейдерування, ямковий та капітальний ремонт вулиць м.Баранівка 

відповідно до прийнятої програми; 
o заготовити достатню кількість сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею; 
o продовжити здійснення заходів по утриманню мережі вечірнього освітлення вулиць 

міста, зокрема, до 20.08.2016 року провести заміну лампочок, які вийшли з ладу, 
ремонт пошкоджених електроліній тощо (у межах відповідного фінансування); 

o забезпечити необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи 
відділу в осінньо-зимових умовах; 

o забезпечити підготовку техніки для прибирання вулиць від снігу, створення 
необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів та запчастин; 



o забезпечити належне утримання міського сміттєзвалища та ліквідацію наявних 
несанкціонованих сміттєзвалищ; 

o проводити роз’яснювальну роботу серед населення про необхідність забезпечення 
стовідсоткової оплати за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, 
про порядок оформлення субсидій тощо. 

11. Керівнику ОСББ «Надія».: 
o до 01.08.2016 року провести відповідну роботу серед жителів багатоквартирних 

будинків, які перебувають на балансі даного обєднання , щодо укладання договорів на 
утримання будинків та прибудинкової території, а також продовжити роз’яснювальну 
роботу щодо вступу в новостворене об’єднання співвласників житлових будинків. 

o спільно з Баранівською дільницею Новоград-Волинського УЕГГ вживати заходи 
щодо запобігання нещасним випадкам та забезпечення перевірки стану утримання, 
оснащення автоматикою безпеки та технічного обслуговування газового обладнання у 
багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі ОСББ; забезпечити наявність 
актів обстеження стану експлуатації димових і вентиляційних каналів, проведення 
чергових та позачергових оглядів оголовків димовентканалів, проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного використання газу в побуті 
та дотримання правил експлуатації й технічного обслуговування газового обладнання. 

12. Спеціалісту міської ради Костецькій О.Д. продовжити роботу щодо забезпечення 
твердим паливом пільгових категорій громадян. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.А. 
Савчука. 
Про хід виконання інформувати виконком міської ради до 15 жовтня 2016 року. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  до рішення  
виконавчого комітету  

№158 від 26.07.2016 року 
 

ЗАХОДИ  
з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-

зимній період 2016-2017 рр. 
№п/п Запланований захід Відповідальний за 

виконання 

 

Строки 
проведення 

1. Провести організаційну роботу з 
підготовки господарського 
комплексу та об`єктів соціально – 
культурного призначення міста до 
сталого функціонування в осінньо 
– зимовий період 2016-2017 роки. 

Заступник міського голови 
Савчук В.А. 

До 20 вересня 
2016 року 

2. Створити робочу групу для 
контролю за ходом підготовки  
житлово – комунального 
господарства, паливно – 
енергетичного комплексу та 
об`єктів соціальної сфери міста до 
роботи в осінньо – зимовий період 
2016-2017 років та його 
стабільним проходженням. 

Виконком Баранівської 
міської ради 

До 20 вересня 
2016 року 

3. Забезпечити проведення 
підготовчих і ремонтних робіт 
житлових будинків, інженерних 
мереж і споруд тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
газопостачання, 
електропостачання, доріг, об`єктів 
благоустрою згідно з графіком. 

КП «Баранівка 
міськводоканал» - 
Дерев`янко Ю.С. спільно з 
Баранівка РЕМ та 
Баранівською дільницею 
Новоград – Волинського 
УЕГГ та відділом 
благоустрою Баранівської 
міської ради 

До 20 вересня 
2016 року 

4. Забезпечити стовідсоткову 
готовність закладів соціально – 
культурного призначення, в тому 
числі дошкільних навчальних 
закладів, будинку культури, ФОКу 
до стабільної роботи  в умовах 
осінньо–зимового періоду 2016-
2017 років. 

МБДТ – Туровська С.М. 

МБК – Шляхтенко В.В. 

ФОК – Драган О.М. 

ДНЗ «Сонечко» - Власюк 
О.Д. 

КП «Барнанівка 
міськводоканал» - 
Дерев`янко Ю.С. 

До 01 жовтня 
2016 року. 



5. Забезпечити технічну готовність 
наявної автодорожньої техніки 
(автогрейдерів, бульдозерів, 
екскаваторів та інших спеціальних 
машин і механізмів), що можуть 
бути задіяні на очистці доріг від 
снігових заметів не залежно від 
форми власності та відомчої 
належності. 

Відділ благоустрою БМР та 
КП «Баранівка 
міськводоканал» спільно з 
Баранівка райавтодор 

До 01 листопада 
2016 року. 

6. Організувати роботу щодо 
укладання договорів з 
підприємствами та організаціями 
різних форм власності, на балансі 
яких знаходяться дорожні машини 
та механізми, для можливості їх 
залучення на снігоочисні роботи в 
період надзвичайних погодних 
умов для забезпечення руху 
автотранспорту та 
життєдіяльності міста. 

Головний спеціаліст 
Баранівської міської ради – 
юрисконсульт – 
Веретельник О.В. 

До 01 листопада 
2016 року. 

7. Забезпечити готовність 
необхідних запасів паливно – 
мастильних та посипкових 
матеріалів для забезпечення 
життєдіяльності міста в особливих 
погодних умовах. 

Відділ благоустрою БМР 
спільно з  Баранівка 
райавтодор 

До 01 листопада 
2016 року 

8. Забезпечити контроль за 
завершенням робіт із знесення 
сухостійних дерев та насаджень, 
які можуть спричинити аварійні 
ситуації на вулицях (дорогах) під 
час осінньо – зимовий період, 
виконати роботи щодо розчистки 
трас вздовж повітряних ліній 
електромереж. 

Відділ благоустрою БМР 
спільно з Баранівка РЕМ 

До 01 грудня 2016 
року 

9. Вжити заходів щодо висвітлення у 
місцевих засобах масової 
інформації питання стану 
підготовки житлово – 
комунального господарства, 
паливно – енергетичного 
комплексу та об`єктів соціальної 
сфери міста до роботи в осінньо – 
зимовий період 2016 – 2017 років. 

Пилипко Л. - 
інформаційний відділ 

Протягом серпня 
– листопада 2016 
року. 



  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 26 липня 2016р.                                        №159 

Про організацію та проведення процедур 
закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок 
коштів міського бюджету м. Баранівка 
 

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок 
коштів міського бюджету м. Баранівка, відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 
557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену 
особу», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет  міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Створити тендерний комітет виконавчого комітету Баранівської міської ради та 
затвердити його персональний склад,  згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про тендерний комітет виконавчого комітету Баранівської 
міської ради, згідно з додатком 2.  

3. Затвердити Положення про застосування електронної системи закупівель товарів, 
робіт і послуг  за рахунок коштів міського бюджету м. Баранівка, згідно з додатком  

4. Дане рішення затвердити на наступній сесії Баранівської міської ради. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - 

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



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

від 26.07.2016 року №159 
 

С К Л А Д 
тендерного комітету виконавчого комітету 

Баранівської міської ради   
 
 

Веретельник Олександр 
Володимирович 

– головний спеціаліст-юрисконсульт, голова 
тендерного комітету 

  

Члени комітету:  

  

Дем’янюк Олена 
Юріївна  

–  головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – 
головний бухгалтер 

  

Свінціцька Наталія Іванівна –  провідний спеціаліст з інвестиційних питань 

  

Бондаренко 
Анжела Віталіївна 

–  спеціаліст з економічних питань  

  

Майструк Ярослава 
Володимирівна 

–  бухгалтер міської ради 

  

  

  

Заступник міського голови –  
керуючий справами                                                     О.Загорська                                   О.                                                                                                

 

                                              О.Загорська 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 

від 26.07.2016 року №159 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про тендерний комітет 
виконавчого комітету Баранівської міської ради 

 

1. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні 

закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні 
засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов’язки та відповідальність. 

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові та інші особи замовника, призначені 
відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом. 

1.3. Замовник – виконавчий комітет Баранівської міської ради. 
1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на 

засадах колегіальності та неупередженості. 
1.5. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими 

актами з питань публічних закупівель та цим Положенням. 
1.6. Це Положення набирає чинності та вводиться в дію з 01 серпня 2016 року. 

 
2. Засади діяльності тендерного комітету 

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються 
рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість 
посадових осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до 
складу комітету мають входити всі посадові особи замовника. 

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, 
члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та депутати місцевих рад. 

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та 
учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути 
на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури 
закупівлі. 

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається 
рішенням замовника та має право на підписання договорів про закупівлю у разі надання 
таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства. 

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа 
членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. 

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету 
(якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них 
виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності). 

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, 
визначений його головою. 



Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та 
секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань 
заносяться до протоколу засідання комітету.  

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому 
не менше двох третин членів комітету. 

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби. 

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний 
доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою 
більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. 

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами 
комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного 
голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.  

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з 
обґрунтуванням причин відмови. 

 

3. Головні функції комітету 

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.  

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: 

– планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель; 

– здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення; 

– забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 
переможця; 

– забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань 
публічних закупівель, визначених Законом; 

– забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель 
відповідно до Закону; 

– надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, 
щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів; 

– здійснення інших дій, передбачених Законом. 

3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань 
організації та здійснення закупівель. 

 

4. Права та обов’язки членів комітету 

4.1. Члени комітету мають право: 



– брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та 
послугах, що будуть закуповуватися; 

– аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених 
відповідно до Закону; 

– виносити питання на розгляд комітету; 

– прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо 
необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при 
внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 
органу; 

– одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для 
проведення процедур закупівель; 

– уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; 

– ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб 
структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета 
закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 

– здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

4.2. Члени комітету зобов'язані: 

– брати участь у всіх його засіданнях особисто; 

– організовувати та проводити процедури закупівель; 

– забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 
переможця; 

– дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього 
Положення; 

– здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

4.3. Голова комітету: 

– організовує роботу комітету; 

– приймає рішення щодо проведення засідань комітету; 

– визначає дату і місце проведення засідань комітету; 

– пропонує порядок денний засідань комітету; 

– веде засідання комітету; 

– уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету; 

– здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

4.4. Секретар комітету забезпечує: 



– ведення та оформлення протоколів засідань комітету;  

– оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його 
діяльності; 

– за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;  

– зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; 

– дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами; 

– розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу 
через авторизовані електронні майданчики;  

– виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
комітет функцій. 

5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, 
розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із 
законами України. 

5.3.  Секретар комітету несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, 
що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для 
загального доступу. 

 

 

 

Заступник міського голови –  
             керуючий справами  О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 

від 26.07.2016 року №159 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг   

за рахунок коштів міського бюджету м. Баранівка 



 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і 
послуг за рахунок коштів міського бюджету м. Баранівка (далі – Положення) розроблено з 
урахуванням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
публічні закупівлі», Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель 

у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування». 
1.2. Положення встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт і послуг 

виконавчим комітетом Баранівської міської ради з використанням електронних майданчиків 
електронної системи закупівель (інформаційно-телекомунікаційної системи «ProZorro» за 
адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua). 

1.3. У Положенні терміни вживаються в такому значенні: 
авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом 

інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та 
забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та 
документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним 
обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі 
Інтернет. Порядокавторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів 
України; 

замовник –  виконавчий комітет Баранівської міської ради;  
публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг 

у порядку, встановленому цим Положенням та Законом України «Про публічні закупівлі»; 
учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична 

особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну 
пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі; 

переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає 
всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш 
економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, 
якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування 
переговорної процедури закупівлі; 

2. Сфера застосування Положення 
2.1. Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються 

за рахунок коштів міського бюджету, за умови, що вартість предмета закупівлі таких товарів 
і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень.  

    Під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за 
вартість, що встановлена в пункті 2.1. цього Положення, Замовник має правоне 
використовувати електронну систему закупівель.  

    У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної 
системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 
тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пункті 2.1. цього Положення, 
Замовник обов’язково оприлюднює звіт про укладенні договори в системі електронних 
закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».         

2.2. Дія цього Положення не поширюється на випадки, передбачені в частині 3 
статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

 
 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель  
3.1. Замовник реєструється в електронній системі закупівель (ProZorro) відповідно 

до регламенту роботи обраного електронного майданчика. Дії щодо реєстрації та роботи в 
електронній системі закупівель вчиняють уповноважена(і) посадова(і) особа(и) Замовника. 

3.2. Замовник вправі зареєструватись на декількох електронних майданчиках. 
 

4. Порядок здійснення закупівель  



4.1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану Замовника. Річний план, 
додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. 

4.2. Замовник, з метою придбання товарів, робіт і послуг оприлюднює в 
електронній системі закупівель безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 
органу Оголошення про проведення процедури відкритих торгів. 

В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково зазначаються: 
найменування та місцезнаходження замовника; 
назва предмета закупівлі; 
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; 
очікувана вартість закупівлі товарів, робіт або послуг із зазначенням інформації про 

включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і 
зборів; 

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 
кінцевий строк подання тендерних пропозицій; 
розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати); 
дата та час розкриття тендерних пропозицій, у разі якщо оголошення про проведення 

процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 
Закону України «Про державні закупівлі»; 

розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках 
або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки. 

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником. 
Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі 

Уповноваженого органу для загального доступу. 
4.3. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний дотримуватись 

Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого уповноваженим органом у сфері 
державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

4.4. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну 
систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді 
шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про 
ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про 
його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним 
Положенням, законодавством і в тендерній документації, та завантаження необхідних 
документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що 
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та 
документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. 

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення 
учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система 
повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до 
визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана тендерна 
пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється Уповноваженим 
органом. 

Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником 
забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про 
проведення процедури закупівлі. 

Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення 
строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. 

4.5. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що 
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і 
документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично 
електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед 



початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені 
ціни тендерних пропозицій. 

Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, 
зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої 
до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, 
що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути 
визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні 
специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям і 
вимогам. 

Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється 
електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, 
установленою Уповноваженим органом. 

4.6.  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною 
системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у 
тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. 

Критеріями оцінки є: 
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи 

надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує 
постійно діючий ринок, - ціна; 

у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому 
числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-
конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: 
умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, 
передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів. 

До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель 
автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений 
у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про 
учасників. 

У разі якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки до початку електронного 
аукціону в електронній системі закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки, 
установленої замовником в тендерній документації, визначаються показники інших критеріїв 
оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік 
усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без 
зазначення найменувань та інформації про учасників. 

Під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються 
значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни. 

У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім 
ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх 
вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. 
Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадку 
застосування процедури конкурентного діалогу. 

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність 
вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція 
якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду 
тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, 
не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно 
вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано 
продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної 
пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. 

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з 
переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. 

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється 
відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», 



замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у 
тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до 
проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих 
днів. 

За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за 
формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб-
порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону України «Про публічні 
закупівлі». Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій 
електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам 
тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно 
з вказаним вище Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються 
електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення 
протоколу розгляду тендерних пропозицій. 

Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні 
пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення 
змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. 

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає 
переможця та приймає рішення про намір укласти договір. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 

4.7. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або 
приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною 
формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному 
режимі реального часу. 

Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій 
розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без 
зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена 
ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за 
результатами попереднього етапу аукціону. 

У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, 
першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав 
свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції. 

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену 
ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. 

В оголошенні про проведення процедури закупівель обов’язково зазначаються 
відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у 
відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при 
проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки. 

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується 
доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або 
приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному 
етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі 
електронного аукціону без зазначення їх найменування. 

4.8. Відхилення тендерних пропозицій 
Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 

16 Закону України «Про публічні закупівлі»; 
не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником; 
2) переможець: 
відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 

документації або укладення договору про закупівлю; 



не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 
Закону України «Про публічні закупівлі»; 

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону України 
«Про публічні закупівлі»; 

4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття 

рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається 
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему 
закупівель. 

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 
аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до 
замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його 
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його 
невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з 
такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення 
через електронну систему закупівель. 

4.9. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
Замовник відміняє торги в разі: 
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, 

повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим Законом; 
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення 

закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; 
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі 

за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; 
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. 
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в 

тендерній документації. 
Торги може бути відмінено частково (за лотом). 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: 
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, 

передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом). 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, 

оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня 
прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам 
електронною системою закупівель. 

4.10. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю 
Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день 

визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник 
оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 
договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою 
закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та 
місцезнаходження переможця торгів. 

Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду 
його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з 
вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо 
зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а 
замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня 
надходження такого звернення. 



Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем 
торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження 
рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з 
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю. 

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно 
до вимог тендерної документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у 
строк, визначений законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують 
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», 
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих 
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. 

4.11. Застосування конкурентного діалогу 
Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов: 
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) 

робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю 
необхідно провести переговори з учасниками; 

предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних 
систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або 
розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до 
виконання яких потребує переговорів. 

Порядок проведення конкурентного діалогу встановлюється Законом України «Про 
публічні закупівлі». 

4.12. Застосування переговорної процедури закупівлі 
Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як 

виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 
проведення переговорів з одним або кількома учасниками. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується Замовником як виняток, у випадках 
та в порядку, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі». 

4.13. Основні вимоги до договору про закупівлю 
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу Українита 

Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
«Про публічні закупівлі».  

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної 
пропозиції  за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця 
процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної 
процедури.   

5. Порядок оскарження процедур закупівлі 
5.1. Порядок оскарження процедур закупівлі встановлюється Законом України 

«Про публічні закупівлі». 
6. Прикінцеві положення. 

6.1. Це Положення набирає чинності та вводиться в дію з 01 серпня 2016 року. 
6.2. Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням, відбувається в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

Заступник міського голови –  
      керуючий справами  О.Загорська 

 

 



  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 26 липня 2016р.                                        №160 

 
Про надання дозволу на розміщення  
зовнішньої соціальної реклами на рекламній  
конструкції типу «сіті-лайт»  
 
Розглянувши клопотання Баранівського районного спортивно-технічного клубу від 
13.07.2016 року про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної реклами на 
існуючій рекламній конструкції типу «білборт», для розміщення рекламних постерів 
соціального змісту, та клопотання Баранівської районної державної адміністрації про 
надання дозволу на розміщення соціальної рекламина існуючій рекламній конструкції типу 
«білборт» та «сіті-лайт» керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 
«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Надати дозвіл Баранівському районному спортивно-технічному клубу та Баранівській 

районній державній адміністрації на розміщення зовнішньої соціальної реклами в 
кількості 2 (двох) рекламних постерів на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-
лайт», встановленій у центрі м.Баранівка, вільній від комерційної реклами, терміном на 1 
місяць та двох постерів на існуючій рекламній конструкції типу «білборд» по вул 
Першотравенській та по вул Звягельській (в’їзд до м Баранівка).  

2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ житлово-
комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради) та заявників на 
розміщення даної зовнішньої реклами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 
господарства та благоустрою міської ради. 

 
 

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

 


