
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                   №161 
 
 
Про затвердження заходів щодо  
підготовки та відзначення  
в м. Баранівка Дня міста  

 
З метою відзначення 451-ї річниці з часу першої письмової згадки про місто 

Баранівка, керуючись п. б пп.3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в м. Баранівка Дня міста (додаток 1). 
2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення Дня міста і затвердити її 

персональний склад згідно з додатком 2. 
3. Робочій групі забезпечити своєчасне виконання вищезгаданих заходів.  
4. Затвердити кошторис витрат у загальній сумі 195 000грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч 

гривень) на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком 3. 
5. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 195 000грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч 

гривень) на проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста (згідно з кошторисом). 
6. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку - головному  бухгалтеру міської ради 

О. Ю. Дем’янюк провести відповідні розрахунки згідно з кошторисом. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення №161 
від 22.08.2016 року 

 
Заходи 

щодо підготовки та відзначення в м. Баранівка Дня міста  
 

1. Провести в м. Баранівка урочистості та святковий концерт з нагоди святкування Дня 
міста за участю шоу «Каприз» м Рівне, квартету «Хміль» м Новоград-Волинський та 
інших творчих колективів в тому числі міста й району. 

В.А.Савчук – заступник міського голови; 
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 та юнацької творчості; 
О.Д. Власюк – завідуюча ДНЗ «Сонечко»; 
Драган О.М. – директор стадіону 
21 вересня 2016 року 

2. Запросити для участі в урочистостях з нагоди святкування Дня міста керівництво 
органів виконавчої влади вищого рівня, делегації з інших міст, міст-побратимів 
(Луков, Тухов, Тирва, Лаздіяй), керівників підприємств, установ та організацій 
міста, депутатів міської ради, членів міськвиконкому та Почесних громадян 
Баранівки. 

Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань; 
Л.В. Мартинюк – секретар. 
До 15 вересня 2016 року 

3. Організувати й забезпечити харчування делегацій з інших міст та міст-побратимів, 
які братимуть участь в урочистостях. 

В.А.Савчук – заступник міського голови; 
О.Ю.Дем’янюк – головний бухгалтер міської 
ради; 
Протягом 20-22 вересня 2016 року 

4. Провести вручення грамот, подяк міського голови громадянам, підприємцям, 
організаціям та установам з нагоди святкування Дня міста Баранівка  

Ю.М. Оханський – секретар міської ради; 
О.Д. Костецька – спеціаліст міської ради з 
організаційно-кадрової роботи; 
Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань. 
 21 вересня 2016 року 

5. Під час святкування Дня міста провести «Фестиваль млинця – дружби народів» 
В.А.Савчук – заступник міського голови; 
В.В. Шляхтенко – директор міського Будинку  
Культури ім. А. Пашкевича; 
С.М.Туровська  – директор міського Будинку 
дитячої творчості; 
Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань; 
21 вересня 2016 року 
 

6. Придбати, сувеніри та подарунки для подальшого вручення почесним гостям, 
делегаціям з інших міст та міст-побратимів, а також призи та квіти для учасників 
концертної програми. 



                                           О.Ю.Дем’янюк – головний бухгалтер міської   
                                            ради; 

Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань; 
До 20 вересня 2016 року 

7. Виготовити та розповсюдити оголошення (рекламні афіші) про проведення Дня 
міста. 

В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури; 
Ю.І. Демяненко – керівник гуртка 
До 18 вересня 2016 року 

8. Провести прикрашання центральних вулиць Баранівки прапорцями, святковими 
транспарантами тощо. 

Л.А.Радзевіл – спеціаліст з благоустрою. 
До 19 вересня 2016 року 

9. Придбати та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у центрі міста 
та на білборді по вулиці Першотравенській святкові вітання керівництва міста, 
інших керівників органів влади вищого рівня (за згодою) з нагоди 451-ї річниці з дня 
першої письмової згадки про Баранівку. 

Л.А.Радзевіл – спеціаліст з благоустрою; 
Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань; 
До 19 вересня 2016 року 

10. Провести упорядкування та благоустрій вулиць міста, пам’ятників і пам’ятних 
знаків. 

Л.А.Радзевіл – спеціаліст з благоустрою  
До 19 вересня 2016 року 

11. Організувати та провести на майдані Волі молодіжну дискотеку і святковий 
молодіжний концерт. 

 
В.В.Шляхтенко – директор міського Будинку 
культури.  
21 вересня 2016 року 

12. Забезпечити торговельне обслуговування населення (виїзну торгівлю) в місцях 
проведення масових заходів з нагоди відзначення Дня міста. 

В.А. Савчук – заступник міського голови; 
21 вересня 2016 року 
 

13. Спільно з Баранівським відділенням поліції та Баранівським центром первинної 
медико-санітарної допомоги забезпечити належний правопорядок та чергування 
медичних працівників під час проведення святкових заходів. 

О.Д. Костецька – спеціаліст міської ради з 
організаційно-кадрової роботи; 

Н.І. Свінціцька  – провідний спеціаліст з 
інвестиційних питань. 
21 вересня 2016 року 
 

 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                              О. Загорська 
 

 
 
 



 
 
 
Додаток 2 до рішення №161 
від 22.08.2016 року 

 
 

САВЧУК 
Василь Андрійович 

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

ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович   

- секретар міської ради, член робочої групи 

ДЕМ’ЯНЮК  
Олена Юріївна 

- головний бухгалтер міської ради, член робочої групи 

ТУРОВСЬКА  
Світлана Миколаївна  

- 
директор міського Будинку дитячої творчості, член робочої 
групи  

ЗАГОРСЬКА  
Оксана Сергіївна 

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

РАДЗЕВІЛ 
Людмила Анатолівна 

- 
спеціаліст міської ради з питань благоустрою, член робочої 
групи 

ШЛЯХТЕНКО 
В’ячеслав Васильович 

- 
директор міського Будинку культури ім. А.Пашкевича, член 
робочої групи 

ДРАГАН 
Олександр Миколайович 

- директор міського стадіону, член робочої групи 

 
ВЛАСЮК  
Олена Дмитрівна                -    завідуюча ДНЗ «Сонечко», член робочої групи 
 
 
СВІНЦІЦЬКА 
Наталія Іванівна                -    спеціаліст з інвестиційних питань, член робочої групи 

 
 
ПИЛИПКО  
Лариса Олексіївна             -    бібліотекар, член робочої групи 
 
ДЕМЯНЕНКО 
Юлія Ігорівна                    -    керівник гуртка, член робочої групи 
 
КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна             -    спеціаліст з організаційно-кадрової роботи, член робочої групи 

 
 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                              О. Загорська 
 

 



 
 

 
Додаток 3 до рішення №161 

від 22.08.2016 року 
 

 
 
 Кошторис витрат на відзначення Дня міста  
 

1. Концертна програма за участю шоу «Каприз» м Рівне, квартету «Хміль» м Новоград-
Волинський та інших творчих колективів в тому числі міста й району – 70 000 грн. 

2. Оренда сцени (монтування, озвучення та освітлення) – 25000 грн. 
3. Придбання оголошень, банерів в сіті-лайти, білборди та на сцену  – 5000 грн. 
4. Вітальні листівки і запрошення – 2000 грн. 
5. Квіти для учасників свята та для прикрашання сцени, корзина з квітами –  12 000 грн.  
6. Призи, грамоти (дипломи, подяки), сувеніри – 10 000 грн. 
7. Господарські витрати (придбання матеріалів (повітряні кульки тощо) на святкове 

оформлення вулиць; придбання тканини та ін. матеріалів для прикрашання сцени;  
придбання прапорів, святкової стрічки і т. ін.) – 15 000 грн. 

8. Сувенірна продукція та подарункові набори – 20 000 грн. 
9. Транспортні витрати – 6000 грн. 
10. Послуги ресторану з харчування делегацій з інших міст та делегацій інших країн – 

30 000 грн. 
 
 
 Всього:195 000 грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч гривень нуль копійок) 
   
  
 

 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                              О. Загорська 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ 

 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                   №162 
 
Про стан здійснення делегованих повноважень 
 
Розглянувши розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.07.2016 року 
№222 «Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади визначених 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим комітетом Баранівської міської 
ради» та акт перевірки від 07.06.2016 року встановлено, що делегування повноважень 
одночасно передбачає здійснення відповідного контролю за їх виконанням. Тому місцеві 
державні адміністрації мають окремі контрольно-наглядові функції щодо органів місцевого 
самоврядування. Контроль здійснюється відповідно до Порядку контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року із 
внесеними змінами від 5 липня 2004 р. Основними формами контролю за цим актом є такі: 
аналіз актів органів місцевого самоврядування; надання органами місцевого 
самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади; проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад. 
  
 З метою вдосконалення роботи щодо здійснення делегованих повноважень органів 
виконавчої влади та враховуючи результати перевірки щодо здійснення делегованих 
повноважень  та керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Врахувати всі зауваження та рекомендації вказані в акті перевірки виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади від 07.06.2016 року. 

2. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру Демянюк 
О.Ю.: 

• постійно здійснювати аналіз своєчасності надходжень податків та зборів від 
платників, які знаходяться на території міської ради; 

• постійно проводити аналіз виконання доходної частини бюджету міської 
ради. 

3. Провідному спеціалісту з питань земельних ресурсів Шевчук О.Г. на сесію міської 
ради пропонувати проекти рішень про надання дозволу на передачу земельної 
ділянки в оренду із максимально допустимою ставкою орендної плати. 



4. Головному спеціалісту юрисконсульту Веретельнику О.В. розробити колективний 
договір та перереєструвати його в управлінні праці та соціального захисту 
Баранівської РДА. 

5. Провідному спеціалісту з організаційно-кадрової роботи Костецькій О.Д.  

• призначити розпорядженням міського голови відповідального за охорону 
праці якого направити на навчання з питань охорони праці та пожежної 
безпеки; 

• вжити заходів щодо приведення мобілізаційного плану Баранівської міської 
ради до вимог чинного законодавства 

6. Заступнику міського голови – керуючому справами виконкому Загорській О.С.  

• налагодити роботу координаційної ради органу опіки та піклування при 
виконкомі міської ради; 

• спільно з секретарем керівника забезпечувати дотримання вимог, 
передбачених ЗУ «Про звернення громадян» та Указом Президента України 
від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», зокрема в частині 
дотримання строків розгляду звернень громадян і надання відповіді авторам 
звернень; 

• дотримуватись вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах 
виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 30.11.11 №1242, 
посилити виконавську дисципліну щодо виконання і відповідного реагування 
на документи, що надходять до міської ради. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                   №163 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
 комітету від 24.05.2016 року №101 «Про  
затвердження Положення про порядок  
конкурсного відбору в члени Молодіжної  
ради та затвердження складу комісії щодо  
визначення переможців конкурсного відбору 
 на право бути членом Молодіжної ради». 

 
 

Враховуючи думку та побажання активних представників молоді, з метою залучення 
молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, сприяння розвитку, виховання 
їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Внести зміни до Положення про порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної 

ради, а саме  викласти в новій редакції пункт: 
4.3. Термін проведення конкурсу: з  01 червня 2016 року по 01 жовтня 2016 року. 
4.4. Роботи на конкурс приймаються до 30 вересня 2016 року. 
4.5. Визначення переможців конкурсу (1,2,3 місце) – 03.10.2016 року. 
4.7.Підсумки конкурсу оприлюднюються на протязі 5-ти робочих днів з дня 
визначення переможців. 
4.8.Переможці конкурсу отримують за 1 місце – 1500 грн., за 2 місце – 1000 грн., за 3 
місце -  500 грн. та можливість реалізувати розроблений проект за кошти місцевого 
бюджету (за умови дотримання умов Бюджетного кодексу України). 
5.3.Переможці конкурсу нагороджуються премією в розмірі 1500грн. – за перше місце, 
за друге місце – 1000 грн., за третє – 500 грн.  
 

2. Внести зміни до кошторису витрат на проведення конкурсу (згідно з додатком 3 в 
новій редакції) 

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

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



 
 

Додаток 3 до рішення виконкому 
від 22.08.2016  №163 

 

 

Кошторис витрат 

для проведення конкурсного відбору в члени Молодіжної ради 
 

1. Виділити кошти для вручення грошової нагороди переможцям конкурсу 
 
за 1-ше місце – 1500 грн. 
за 2-ге місце - 1000 грн. 
за 3-тє місце – 500 грн. 
 
ВСЬОГО 3000 грн. (три тисячі гривень) 

 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                   №164 
 
Про стан дотримання земельного та  
природоохоронного законодавства на  
території міської ради 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста-землевпорядника міської ради Сус 

Наталії Володимирівни про стан дотримання земельного та природоохоронного 
законодавства на території міської ради, виконком міської ради зазначає, що в м.Баранівка 
постійно проводиться робота з даного питання. 

На території Баранівської міської ради функціонують такі сільськогосподарські 
підприємства: ТОВ «Смайл-Агро», ТОВ «Форест Полісся-10», СФГ «Орій», СФГ «Осіння 
калина», ТОВ «Інком-молоко», ПСП «Арко-МД», ТОВ «Баранівське сільськогосподарське 
підприємство №1», ТОВ «Укрпластторг». 

Баранівською райдержадміністрацією передано в оренду невитребувані земельні частки 
(паї) на території Баранівської міської ради селянському фермерському господарству 
«Осіння калина» (17,1922 га) та товариству з обмеженою відповідальністю «Баранівське 
сільськогосподарське підприємство №1» (20,8048 га). В даний час на території ради не 
передано в оренду 301,17 га невитребуваних земельних часток (паїв). 

Вкрай мало укладено договорів оренди на землях запасу сільськогосподарського 
призначення: 

- за межами міста – з Ігнатовим В.В. (1,00 га для ведення особистого селянського 
господарства); 

- в межах міста – з Савич Д.Ф. (3,00 га для сінокосіння та випасання худоби). 
 Не поновлено договори оренди землі з Нечипоруком В.А. (6,00 га для ведення 

селянського (фермерського) господарства) та з ФГ «Новія-ВГ» (2,8766 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва), хоча орендна плата від орендарів 
надходить. 

Міськвиконкомом здійснюється постійний контроль за використанням земель 
комунальної власності. Всього міською радою укладено 119 договорів оренди землі, в тому 
числі: з фізичними особами – 73 договори, з юридичними особами – 46 договорів, на 
загальну суму орендної плати в рік – 889,56 тис. грн.  

Обмежена кількість укладених договорів оренди земель сільськогосподарського 
призначення для сінокосіння та випасання худоби і для ведення особистого селянського 
господарства пояснюється тим, що більшість земель, придатних для цих цілей, передані 
громадянам у власність. 

У 2016 році Баранівською міською радою вже продано 4 земельних ділянки 
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості, які перебувають у 
власності суб’єктів господарювання, а саме,  

- ФОП Дідковському Ю.В. (39 431 грн.); 



- ФОП Сідорській І.В. (42 172 грн.); 
- ФОП Пилипчуку О.А. (34 827 грн.); 
- ФОП Пилипчуку О.А. (44 438 грн.),  
на загальну суму 160 868 грн. 
В даний час проводяться підготовчі роботи для продажу земель промисловості                                  

ФОП Дідковського Ю.В. (0,1173 га по вул.Першотравенській,2) та гр.Короля І.В. і 
гр.Куцана В.М. (0,4520 га по вул.І.Франка,104а). 

В зв’язку з внесенням змін до ст.288 Податкового кодексу України спеціалістами 
міської ради із земельних питань проводяться роботи по укладанню додаткових угод до 
договорів оренди землі про зміну розміру орендної плати (3% від нормативної грошової 
оцінки землі). 

З метою дотримання чинного законодавства щодо охорони й використання земельних 
ресурсів у м.Баранівка, враховуючи все вищесказане та керуючись п.б пп.1 ст.33 Закону 
України «про місцеве самоврядування в Україні», ст.91,140,144 Земельного кодексу 
України, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Інформацію спеціаліста-землевпорядника міської ради Сус Н.В. з даного 

питання взяти до відома. 
2. Спеціалісту міської ради із земельних питань Шевчук О.Г. та спеціалісту-

землевпоряднику Сус Н.В.: 
- спільно з Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ посилити контроль 

за своєчасною сплатою земельного податку та орендної плати за землю; 
- систематично висвітлювати в засобах масової інформації питання про стан сплати 

земельного податку; 
- постійно проводити роботи щодо поновлення договорів оренди землі; 
- в разі неукладання додаткових угод до договорів оренди землі про зміну розміру 

орендної плати, підготувати матеріали до суду про розірвання договорів оренди 
землі; 

- провести інвентаризацію земель запасу сільськогосподарського призначення для 
виявлення земель, придатних для надання в оренду. 

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

 
 
 

        Міський голова                                                                                           А. Душко 
 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                О. Загорська 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 22 серпня 2016 року                                                                        №165 
 
 
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 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі 73300 грн. (сімдесят три 

тисячі триста 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 22 серпня 2016 р.                                                                                       №166 
 
 
 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. 
Степанюк Світлана 
Леонідівна 

м. Баранівка,  
XXXXXXX 

Степанюк Аліна 
Олександрівна 
XXXXX 

15.08.2016 

2 
Марценюк Ярослава 
Вікторівна 

м Баранівка,  
XXXXXXX 

Марценюк Марія 
Вікторівна 
XXXXXXX 

04.08.2016 

3 
Бортнік Ольга 
Анатоліївна 

м/Баранівка 
XXXXXXXX 

Бортнік Аріна 
Андріївна 
XXXXXXX 

27.07.2016 

Чупринська Ніна 
Володимирівна 

м Барнівка XXXXXX 
Присяжнюк Нікіта 
Юрійович 
XXXXXX 

26.07.2016 

5 Кобернік Світлана м Баранівка XXXXXXX Кобернік Вадим 02.08.2016 



Миколаївна Володимирович  
XXXXXXXX 

6 
Ніколайчук Станіслав 
Миколайович 

с Середня, XXXXXX 
(мама працює в м 
Баранівка тому дитина 
відвідує ДНЗ «Сонечко») 

Ніколайчук Діана 
Станіславівна, 
XXXXXX 

08.08.2016 

 
 

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. Ретьман Олег Олегович 
м. Баранівка, 
XXXXXXXX 

Ретьман Вероніка 
Олегівна 
XXXXXXX 

01.08.2016 

2 
Завальнюк Андрій 
Сергійович 

М Баранівка, XXXXXXX 
Завальнюк Антон 
Андрійович 
XXXXXXX 

01.08.2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
 

Від 22 серпня 2016 року                                                                                      №167 

 
Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям 
 
Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, іншим 
будівлям та земельним ділянкам, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  
інших будівель та земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти житловому будинку XX по XXXXXXXXXX, м Баранівка, 
житловою площею 47,1 м кв., що належать на праві власності Паніну Сергію 
Михайловичу відповідно до Договору дарування  від 20.11.1987 року, - таку 
поштову адресу «XXXXXXXX». 

2. Погодити Баранівській районній спілці споживчих товариств присвоєння 
нежитловій будівлі - магазину, що належить даній організації на праві 
приватної власності відповідно до інформаційної довідки з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
№65135779 від 05.08.2016 року поштової адреси «вул. Пашкевича, 3-А». 

3. Погодити Задорожньому Євгенію Мирославовичу зміну поштової адреси його 
квартири XX будинку XX по вул. XXXXX, м Баранівка на поштову адресу 
«XXXXXXXX» 
 

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

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
 

Від 22 серпня 2016 року                                                                                      №168 

Про погодження зняття з реєстрації 
 права власності на нежитлову будівлю 
 
Розглянувши заяву громадянина Іваніцького Олександра Анатолійовича щодо погодження 
зняття з реєстрації права власності на нежитлову будівлю телятник в м Баранівка по вул. 
XXXXXXX, що належить йому на праві власності, в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно та заслухавши голову комісії  
з питань погодження на території міста будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
житлових та не житлових приміщень, будівель та розміщення малих архітектурних форм, 
який повідомив, що на земельній ділянці по вул. XXXXXXX відсутня нежитлова будівля 
телятник, керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити Іваніцькому Олександру Анатолійовичу зняття з реєстрації права 
власності на нежитлову будівлю телятник в м Баранівка по вул. XXXXXXXX, що 
належить йому на праві власності, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                 №169 
        
Про розгляд заяв про погодження  
розташування тимчасових споруд  
для провадження підприємницької діяльності  
 
 
Розглянувши заяви громадян, клопотання суб’єктів підприємницької діяльності на 
будівництво, переобладнання та реконструкцію приміщень, а також щодо погодження 
місця розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
документи, додані до них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 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. Перенести розгляд заяви ТОВ «Бас-Маркет», яке зареєстроване за адресою: м 
Красилів, вул. Будівельна, 5, про надання дозволу на розміщення 8 (восьми) 
стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – 
торговельних павільйонів для торгівлі на його власній земельній ділянці по вулиці 
Звягільській, 15 у м. Баранівка, оскільки більше як 5 (пять) тимчасових споруд не може 
бути розміщено на одній земельній ділянці. 
 
2. Погодити ФОП Бортнік Павліні Петрівні, яка зареєстрована за адресою: м Баранівка, 
вул. XXXXXXXXX, місце для тимчасового (терміном не більше одного року з дня 
прийняття рішення) розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на земельній 
ділянці комунальної власності Баранівської міської ради по вулиці Звягільській, 7Б у м. 
Баранівка, кадастровий номер 1820600000:01:004:1371. 
2.1.  Зобов’язати ФОП Бортнік П.П. 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.  
2.2.  Зобов’язати ФОП Бортнік П.П. укласти з Баранівською міською радою договір про 
пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Баранівки після встановлення кошторисної вартості тимчасової споруди. 
 



3. Погодити Савич Олені Василівні, яка зареєстрована за адресою: м Баранівка, вул. 
XXXXXXXXXX, місце розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на її власній 
земельній ділянці по вулиці Леваневського, 46 у м. Баранівка, кадастровий номер 
1820600000:01:002:0110. 
3.1. Зобов’язати Савич О.В. погодити відповідність намірів щодо місця 

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

3.2.  Зобов’язати Савич О.В. укласти з Баранівською міською радою договір про 
пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Баранівки після встановлення кошторисної вартості тимчасової споруди. 

 
 

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

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                 №170 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету «Про розгляд заяв на будівництво,    
реконструкцію (перепланування, добудову)  
житлових та не житлових приміщень» №155 
від 26.07.2016 року 
 
Розглянувши заяву Раздобарової Марії Олександрівни про погодження реконструкції  
нежитлового приміщення та документи, додані до неї, 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 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету «Про розгляд заяв на 
будівництво, реконструкцію (перепланування, добудову) житлових та не житлових 
приміщень» №155 від 26.07.2016 року, а саме даний пункт викласти в новій редакції: 

«3. Погодити гр. Раздобаровій Марії Олександрівні реконструкцію нежитлового 
приміщення на власній земельній ділянці площею 0,0179 га по вул. XXXXXXXXX, 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 22 серпня 2016 р.                                                                                 №171 
 
Про надання дозволу на розміщення  
зовнішньої соціальної реклами на рекламній  
конструкції типу «сіті-лайт»  
 
Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації №02-30 від 
19.08.2016 року про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної реклами на 
існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайт», встановленій у центрі м. Баранівка, для 
розміщення рекламних постерів соціального змісту, 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 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити 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 10 днів.  

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) . 

3. Погодити розміщення зовнішньої соціальної реклами на тему «Україна. Народжені 
вільними» з нагоди 25-ї річниці незалежності України  в кількості 1 (одного) 
рекламного постеру на існуючій рекламній конструкції типу «біл-борд», встановленій 
по вул. Першотравенській, м. Баранівка,  терміном на 10 днів.  

4. 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) . 

5. 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           
 
 
 
 



        
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                 №172 
 
Про погодження розташування прапорів 
на споруді дорожньо-патрульної інспекції 
 

Розглянувши  звернення депутата районної ради та депутатів міської ради щодо  
встановлення на нерухомому майні: пост ДАІ 48 км. а/д В.Піч – Баранівка – Дубрівка, 
флагштоків з Державним прапором України, червоно-чорним стягом та прапором міста 
Баранівка, виконавчий комітет встановив, що згідно листа Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Житомирській області від 01.06.2016р. №05/1998, в Єдиному 
реєстрі об’єктів державної власності обліковується нерухоме державне майно: «пост ДАІ 48 
км а/д В.Піч – Баранівка –Дубрівка, місцезнаходження: Житомирська обл., м. Баранівка, 
дорога 48 км, яке перебуває на балансі Управління Державної автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. Тобто дане нерухоме 
майно є власністю держави Україна, а не власністю територіальної громади міста 
Баранівка. Виходячи із системного аналізу ст. 319 Цивільного кодексу України, лише 
власник має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на власний 
розсуд. Згідно статті 321 Цивільного кодексу України, право власності є непорушним.  
          Відповідно до статей 29, 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 319, 321 Цивільного кодексу України, листа 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 
01.06.2016р. №05/1998, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:  

1. Відмовити в зверненні депутату районної ради Ковальському О.В. та депутатам 
міської ради Ковальчуку М.В. та Сусу Т.Б. щодо встановлення на нерухомому майні: 
пост ДАІ 48 км. а/д В.Піч – Баранівка – Дубрівка, флагштоків  з Державним 
прапором України, червоно-чорним стягом та прапором міста Баранівка.   

2. Рекомендувати депутату районної ради Ковальському О.В. та депутатам міської 
ради Ковальчуку М.В. та Сусу Т.Б. звернутися з даним питанням до Управління 
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в 
Житомирській області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого комітету Савчука В.А. 

Міський голова                                                                                             А. Душко 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

    



     
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                 №173 
 
Про погодження художнього 
оформлення Площі Волі з нагоди  
Дня Державного Прапора України 
 
 
Заслухавши керівника творчої спілки «Розмай» Кравчука В.І., який пояснив, що спільно з 
Баранівською школою мистецтв та Баранівською районною організацією політичної партії 
«Обєднання «Самопоміч» має намір з нагоди Дня Державного Прапора України на площі 
Волі в м Баранівка намалювати патріотичну картину «Я люблю Україну», керуючись ст. ст. 
ст. 30, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл 23.08.2016 року творчій спілці «Розмай» з нагоди Дня Державного 
Прапора України на площі Волі в м Баранівка намалювати патріотичну картину «Я 
люблю Україну». 

2. Зобов’язати керівника творчої спілки «Розмай» під час проведення зазначених 
заходів забезпечити правопорядок та дотримання санітарних та протипожежних 
норм. 

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

 
 

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



 
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 22 серпня 2016 р.                                                                                 №174 
 
 
Про погодження реконструкції нежитлових  
будівель, що розташовані по вул. Першотравенській, 2  
 
 
Розглянувши заяву Сідорської Інни Володимирівни реконструкцію нежитлових будівель 
приміщень XXXXX, та документи, додані до неї, керуючись ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської рад 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити гр. Сідорській Інні Володимирівні здійснити реконструкцію нежитлових 
будівель: приміщень XXXXXX, що належать їй на праві власності та розташовані 
на власній земельній ділянці загальною площею 0,1075 га, кадастровий номер 
1820600000:01:004:1411 за адресою XXXXXXX, м Баранівка. 

2. Зобов’язати гр. Сідорську І.В.: 
• погодити відповідність намірів щодо реконструкції вищезазначених 
нежитлових будівель у відділі містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Баранівської райдержадміністрації; 
• одержати дозвіл на виконання будівельних робіт з вищезгаданої 
реконструкції в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в 
Житомирській області; 
• 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 22 серпня 2016 р.                                                                                 №175 
 
 
Про надання дозволу на розміщення  
об’єктів пересувної мережі сфери  
відпочинку і розваг – атракціонів 

       
 

З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у м Баранівка Дня 
незалежності України та  Дня міста Баранівка, розглянувши клопотання підприємців про 
надання дозволу на розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – 
атракціонів та документи, додані до клопотання, керуючись ст. ст. 30, 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Скогарєв Олегу Юрійовичу на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (дитячий надувний 
атракціон «Веселка», тир надувний, батут стрибковий «Павук», каруселька дитяча та ін.) 
24.08.2016 року та 21.09.2016 року на вулиці Соборна в м. Баранівка. 
 

1.1. Зобов’язати ФОП Скогарєв О.Ю. забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм. 

 
1.2. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 

відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, проводяться ФОП 
Скогарєв О.Ю за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано 
цей дозвіл. 

 
2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лукянець Тетяні Анатоліївні на 
розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (дитячий 
надувний батут Мега, батут надувний 2 шт., батут «Джамп», батут «Банджо Джамп», 
атракціон «Тир», електромобілі, розважальні атракцірни «Боксер», «Молотобоєць», 
«Влучний кидок» та ін.) 21.09.2016 року на вулиці Соборна в м. Баранівка. 
 

2.1. Зобов’язати ФОП Лукянець Т.А. забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм. 

 
2.2.  Встановити, що прибирання території, оплата за використану 

електроенергію, відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, 



проводяться ФОП Лукянець Т.А. за рахунок його власних коштів протягом 
строку, на який видано цей дозвіл. 

 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука. 
 
 
Міський голова                                                                              А. Душко 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                   О. Загорська  
 
 
 

 
 
 
 


