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РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                       №191 
 
Про стан роботи виконкому 
міської ради із зверненнями  
громадян за 9 місяців 2016 року 
 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови - керуючого справами виконкому 
О.С. Загорську про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян, виконком 
міської ради зазначає, що посадовими особами та службовцями виконавчого апарату міської 
ради проводиться відповідна робота на виконання Закону України «Про звернення 
громадян» та Указів Президента України щодо розгляду звернень громадян.  

У своїй роботі зі зверненнями громадян виконком міської ради керується Законом 
України «Про звернення громадян» (із чинними змінами й доповненнями), Указом 
Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства, 
відповідними розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, 
міського голови, іншими нормативними документами з цього питання.  

Значна увага звертається на організацію прийому громадян посадовими особами 
міської ради. Рішенням виконкому затверджено дні та години прийому громадян 
керівництвом міської ради. У багатьох випадках прийом здійснюється й поза встановленим 
графіком, адже громадські проблеми, які потребують негайного вирішення, можуть виникати 
в будь-які моменти. У виконкомі міської ради налагоджено облік усіх звернень, що 
надходять на розгляд, та контроль за їх вирішенням. Здійснюється також електронний облік 
звернень громадян та електронна звітність про хід їх розгляду. Щоквартально звіти про 
звернення громадян подаються в Баранівську райдержадміністрацію. 

З питань звернень (заяв) громадян станом на 01.10.2016 року прийнято 190 рішень 
виконкому, що стосувалися в основному надання дозволів на будівництво приміщень, 
узаконення самочинно збудованих об’єктів, надання матеріальної допомоги на поховання 
померлих громадян, котрі не працювали й не отримували інших соціальних виплат, 
вирішення житлових та інших питань. 

Незважаючи на вжиті заходи щодо посилення уваги до забезпечення життєвих потреб 
найбільш незахищених верств населення, все ще продовжує надходити велика кількість 
звернень від жителів міста на адресу міської ради. Станом на 01.10.2016 року 2016 року 
надійшло 424 пропозицій, заяв і скарг громадян, у тому числі 42 колективних звернень. Для 
порівняння: за аналогічний період минулого року надійшло 297 пропозиції, заяви і скарги 
громадян, у тому числі 16 колективних звернень. Отже, у порівнянні з минулим роком 
кількість звернень збільшилася. Це пов’язано насамперед із складною суспільно-політичною 
ситуацією в країні, оскільки останнім часом до міської ради за наданням матеріальної та 
іншої допомоги стали масово звертатися члени сім’ї мобілізованих військовослужбовців 
також багато звернень про надання матеріальної допомоги на лікування. 



Загалом до міськвиконкому звернулися 919 чол. Серед них – 56 інваліди загального 
захворювання та 24 учасники АТО.  

Найбільша кількість звернень стосувалася соціального захисту населення (279), питань 
сільського господарства (38) та комунального й дорожнього господарства, благоустрою (69). 
Усе ще великою залишається кількість звернень з житлових питань (16). 1 (одне) звернення 
надійшло з питань освіти, з питань промисловості та з питань екологічної безпеки,  1 (одне) 
звернення – з питань торгівлі і громадського харчування та з питань забезпечення законності 
та охорони правопорядку, а також 7 звернень з інших питань. 

Більшість звернень громадян було задоволено (275) або надано правову консультацію 
щодо порядку вирішення порушених у них питань (78). 10звернень поставлено на 
додатковий контроль. Це переважно звернення з питань запобігання підтопленням та 
ремонту доріг, а також окремі земельні спори. При наявності відповідного фінансування або 
ж рекомендацій інших служб щодо шляхів їх вирішення ці звернення будуть повторно 
розглянуті. 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 
Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», керуючись пп.1 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.01.2014р. 
№15 «Про звернення громадян у 2013 році та забезпечення виконання в районі вимог 
законодавства України щодо розгляду звернень громадян», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію заступника міського голови - керуючого справами виконкому О.С. 

Загорської про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за 9 місяців 
2016 року взяти до відома. 

2. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (Радзевіл 
Л.А., Виховський С.А.), спеціалістам міської ради (Сус Н.В., Шевчук О.Г., 
Костецькій О.Д., Свінціцькій Н.І., Веретельнику О.В., Демянюк О.Ю., Бондаренко 
А.В.)   
� зосередити увагу на забезпеченні виконання Закону України «Про звернення 

громадян» та  Указів  Президента України щодо розгляду звернень громадян; 
� продовжити роботу щодо забезпечення належної організації прийому громадян з 

особистих питань. 
3. Заступнику міського голови - керуючому справами виконкому О.С.Загорській: 

• постійно забезпечувати чіткий контроль за своєчасним розглядом звернень 
громадян посадовими особами міської ради, дотриманням встановлених термінів їх 
розгляду;  

� звертати значну увагу на вирішення питань, порушених у зверненнях ветеранів 
війни та інвалідів, одиноких престарілих громадян, які проживають у складних 
матеріальних умовах; 

� один раз в півріччя інформувати міськвиконком та райдержадміністрацію про стан 
роботи із зверненнями громадян. 

4. 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 25жовтня 2016 р.                                                                                       №192 

 

Про затвердження звіту  
про виконання міського  
бюджету за 9 місяців  2016 року 

 
Заслухавши інформацію головного спеціаліста з бухгалтерського обліку-головного 

бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 9 місяців 
2016 року, виконавчий комітет Баранівської  міської ради визнав роботу по виконанню 
загального фонду міського бюджету схвальною, спеціального фонду міського бюджету в 
частині власних надходжень відмінною (окрім платних послуг за проведення дискотеки), в 
частині коштів бюджету розвитку – також відмінною. Виконавчим комітетом постійно 
проводиться значна робота по наповненню дохідної частини як загального так  спеціального 
фонду. Показники за 9 місяців 2016 року складають 10247,4  та 1442,9 тис. грн. відповідно. 
Так, станом на 01.10.2016 року до спеціального фонду  міського бюджету в частині  власних 
надходжень отримано 1084,3 тис. грн. податків, зборів та інших платежів, що  за платними 
послугами на 37,9 тис.  грн. більше  показника за аналогічний період  2015 року (додаток 3). 
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 01.10.2016 складає 935,7 тис. грн. Підсумкове  
значення перевиконання за загальним фондом, враховуючи перевиконання станом на 
01.07.2016 в сумі 1627,6 тис. грн.  становить 2563,3 тис. грн. 

 Основою таких високих показників стали надходження з єдиного  податку (+262,6 тис. 
грн.), рентній платі за землю (+169,1 тис. грн.) та акцизному збору (+362,3 тис грн.) (додаток 
1).  

Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів слід відмітити перевиконання  в 
частині державного мита (+ 8,4 тис. грн.), рентної плати за рубки загального 
користування(24,06 тис. грн.), плати за надання адміністративних послуг (17,5 тис. грн.).На 
благодійні рахунки  надійшло 218,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці зайнятих на 
громадських роботах працівників 19,8 тис. грн., на проведення святкових заходів - 61,5 тис. 
грн. Слід окремо виділити надходження коштів від оренди місць для торгівлі в сумі  64,4  
тис. грн. Залишає бажати кращого виконання  плати за нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. Від’ємне значення показника складало станом на  01.07.2016 - 18,5 тис. 
грн., на 01.10.2016 становить 27,7 тис. грн. 

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. У результаті продажу земельних ділянок до бюджету розвитку надійшло 
309,3 тис. грн. ,а  пайова участь забудовників у розвитку інфраструктури міста склала 29,1 
тис. грн.  

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 9 місяців  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  1876,5 тис. грн. 

Кошти використано на придбання комп’ютерної техніки, устаткування, остаточні 
роботи з виготовлення генерального плану (загальна сума з початку виконання робіт (603,7 
тис. грн.), капітальний ремонт доріг по вулиці Древлянська та під’їзду до ФОКу, придбання 
дитячих майданчиків, мангала, контейнерів для роздільного збирання сміття, комплекту 
турнікетів, на капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко».  

Беручи до уваги вищезазначене, відповідно до положень Бюджетного кодексу України 
та 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 9 місяців 2016 року 
(згідно з додатками 1-5) взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 9 
місяців 2016 року та звіт про використання коштів бюджету розвитку у 2016 році:  
• за  доходами: 11690,3 тис. грн. 
• за видатками: 11554,1 тис. грн., у тому числі: 
• за загальним фондом бюджету: 

- доходи в сумі 10247,4 тис. грн.; 
- видатки в сумі 8260,1 тис. грн. 

• за спеціальним фондом бюджету: 
- доходи в сумі 1442,9 тис. грн.; 
- видатки в сумі 3294,0тис. грн. 

 
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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 РІШЕННЯ 
 
 
 

від 25 жовтня 2016 р.                                                                                №193 
 
 
Про звіт громадського  
формування «Баранівка – Правопорядок» 
 

Відповідно до ст.ст. 15, 16, 20 Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку та державного кордону» та заслухавши і обговоривши доповідь 
заступника начальника сектору Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського 
відділу  поліції  Корейби Руслана Валерійовича виконком міської ради, 
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Інформацію  заступника начальника сектору Баранівського відділення поліції 
Новоград-Волинського відділу  поліції  Корейби Руслана Валерійовича  взяти до відома. 

2. Роботу громадського формування «Баранівка-Правопорядок» визнати 
незадовільною. 

3. Голову громадського формування «Баранівка-Правопорядок» Кундельського В.М., 
зобов’язати здійснити реєстрацію даного формування відповідно до ст. 6 Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» до 15 грудня 
2016 року. 

4. Повторно розглянути дане питання на  засіданні виконавчого комітету Баранівської 
міської ради в грудні 2016 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баранівської 
міської ради Оханського Ю.М. 

 
 

Міський голова                                                                                         А. Душко 

 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                   №194 

 
Затвердження заходів щодо  
проведення акції «Молодіжний міст» 
 

Розглянувши розпорядження міського голови №185 від 18.10.2016 року «Про 
затвердження заходів для проведення акції «Молодіжний міст» та заслухавши заступника 
міського голови - керуючу справами виконкому, яка повідомила, що 21 жовтня 2016 року у 
міському Будинку культури ім А.Пашкевича відбувся захід – акція «Молодіжний міст». 
Метою акції було показати для молоді міста Баранівка досвід молодіжних організацій з 
інших міст, їх реалізовані проекти та здобутки. На акцію «Молодіжний міст» було 
запрошено учнів 8-11 класів м Баранівка, активну молодь Баранівського профліцею та всіх 
активних молодих людей віком до 35 років.  Захід розпочався з виконання пісні «Запали 
вогонь» у виконанні Мігей Юлі у супроводі танцювальних рухів, які виконувались 
вихованцями вихователя хореографічного гуртка Баранівської школи 
мистецтвКлопотовської Олени. Було зрозумілим, що ціль заходу спрямована на запалення 
вогню віри у себе та світле майбутнє молоді нашого міста. Аліна Зубар та Юля Демяненко 
запросили на сцену Костюк Олену Євгенівну керівника гуртка – методиста «Школа лідера» 
Палацу дітей та молоді міста Новограда – Волинського, яка презентувала міську громадську 
молодіжну організацію «Лідер» та представила її вихованців Кальченко Марію ученицю 10 
класу НВК Гімназія ім. Лесі Українки, Колесник Марію ученицю 8 класу ЗОШ №2, 
Колесник Зоряну ученицю 6 класу ЗОШ №2, Червякову Катерину ученицю 10 класу ЗОШ 
№5, Лавренюк Ірину ученицю 11 класу ЗОШ №10. Дуже цікаво було спостерігати виконання 
вистави за участю вихованців м Новоград-Волинського та молоді нашого міста, в якій 
потрібно було зіграти так роль, щоб запобігти виникнення конфлікту.  Цікавий та 
повчальний був тренінг Олени Костюк «Компетентність в спілкуванні» участь  в якому 
прийняли дві команди по сім чоловік з дорослих та дітей. Завершив захід спільний танець 
флеш-моб «Ми українці». Заступник міського голови – керуючий справами виконкому 
Загорська О.С. подякувала гостям з Новоград-Волинського за організацію та проведення 
акції «Молодіжний міст», дітям міста які прийшли на даний захід та активно приймали 
участь в його проведенні, організації «Леді Клаб», які подають приклад як молодь може бути 
дієвою, а також всім не байдужим у розвитку організаційних, лідерських та комунікативних 
здібностей дітей. Міський голова А. Душко вручив подарунки та подяки Костюк О.Є. та її 
вихованцям. 

Керуючись ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити розпорядження міського голови №185 від 18.10.2016 року «Про 

затвердження заходів для проведення акції «Молодіжний міст»» (додається). 
 

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



Додаток до рішення виконкому 
від 25.10.2016 року №194 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Баранівського району Житомирської області 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови  

 
 
від  18 жовтня2016 р.                                               №185 
 
Про затвердження заходів для проведення 
акції «Молодіжний міст» 
 
На підставі рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради №123 від 24.06.2016 
року «Про проведення в м Баранівка акції «Молодіжний міст»» та з метою широкого 
залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, сприяння розвитку, 
виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста 
 
 
1. Затвердити кошторис витрат для проведення акції Молодіжний міст», що відбудеться 
21.10.2016 року о 15:00 годині в міському Будинку культури ім. А. Пашкевича (Додаток №1).  
2. Затвердити план проведення акції «Молодіжний міст» (Додаток №2). 
3. Підготувати подяки учасникам акції «Молодіжний міст» - вихованцям гуртка «Школа 
лідера» Палацу дітей та молоді міста Новоград Волинського в кількості 6 шт. 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови – керуючого справами виконкому Загорську О.С.. 
5. Затвердити дане розпорядження на черговому засіданні виконкому. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                 А. Душко   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток №1 до розпорядження 
міського голови №185 від 18.10.2016 року 

 
 
 

КОШТОРИС  
витрат на проведення акції «Молодіжний міст» 

 
 

1. Канцелярські товари, призи, подарунки, запрошення, бланки подяк -1000,00 грн. 
 

ВСЬОГО – 1000 грн.  (одна тисяча гривень нуль копійок). 
 
 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Додаток №2 до розпорядження 
міського голови №185 від 18.10.2016 року 

 
 
 

ПЛАН 
 проведення акції «Молодіжний міст» 

 
 

Дата та час проведення: 21.10.2016 року о 15:00 годині 
Місце проведення: вул. Соборна, 22, м Баранівка, міський Будинок культури ім. А. 
Пашкевича. 
 
15:00 год . - початок заходу пісня у виконанні Юлі Мігей «Запали вогонь», танець у 
виконанні вихованців Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
15:15 год. -  презентація міської громадської молодіжної організації «Лідер» міста 
Новограда-Волинського керівник гуртка – методист «Школа лідера» Палацу дітей та молоді 
міста Новограда-Волинського Костюк О.Є.: 
15:30 год. – презентація соціального проекту «Театр «Форум», авторська міні-вистава 
«Батьки і діти» - вихованці гуртка «Школа лідера»; 
15:50 год – міні тренінг «Компетентність у спілкуванні»; 
16:30 год – акція «Ветеран живе поруч»; 
16:40 год – флеш-моб «Ми Українці»; 
17:00 год - вручення подяк міського голови для вихованців «Школи лідера» та керівника 
гуртка. 
 
Відповідальні за проведення заходу – директор міського Будинку культури ім. А. Пашкевича 
Шляхтенко В.В., керівник гуртка Демяненко Ю.І., секретар ради Оханський Ю.М., заступник 
міського голови – керуючий справами виконкому  Загорська О.С. 
 

 

 

 

 

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                   №195 

 
 

Про затвердження Положення 
про надання послуг у сфері розваг  
на території м. Баранівка 
 
З метою належного впорядкування та врегулювання порядку розміщення об'єктів соціально- 
культурного призначення на території м. Баранівка для провадження підприємницької 
діяльності, створення належних умов для масового відпочинку мешканців та гостей міста, 
покращення його благоустрою, відповідно до законів України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць 
куріння тютюнових виробів», керуючись ст.ст. 27, 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері розваг на території м. 
Баранівка (Додаток 1). 
 2. Встановити, що дія цього Положення поширюється на всю територію міста Баранівка. 
 3. Вповноважитивідділ благоустрою та житлово-комунального господарства визначити 
місця для розміщення об'єктів для надання послуг у сфері розваг та надавати дозволи на 
розміщення даних обєктів у визначених місцях .  
4. Це рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на веб-сайті міської радита 
затвердженню на черговому засіданні сесії міської ради. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.. 
 

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

 

 



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 

№195 від 25.10.2016 року 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок надання послуг у сфері розваг на території м. Баранівка 

 
І. Загальні положення  
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених 
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інших нормативно-правових 
актів та визначає єдині умови щодо розміщення на території м. Баранівка об'єктів соціально-
культурного призначення для провадження підприємницької діяльності.  
1.2. Положення встановлює вимоги до організації надання послуг у сфері розваг з 
врахуванням архітектурних, санітарно - гігієнічних, пожежних, функціонально - 
планувальних та історико - культурних чинників.  
1.3. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб-підприємців, 
що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері розваг на території міста.  
1.4. Надання послуг у сфері розваг здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності 
(юридичними та фізичними особами-підприємцями) на території міста після отримання в 
відділі благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради (далі 
по тексту відділ благоустрою та ЖКГ)дозволу про погодження щодо надання певного виду 
послуг у сфері розваг, який видається за умови погодження виконавчим комітетом або 
міським головою (у випадку терміновості).  
ІІ. Визначення термінів  
2.1. Послуги у сфері розваг – це послуги, які передбачені цим Положенням та надаються 
суб’єктами господарювання, які не мають закритого приміщення для тимчасового 
перебування людей на території міста (простонеба), а саме: 
 2.1.1 - послуги прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів,  
2.1.2 - послуги прокату дитячих атракціонів, цирків, луна-парків, послуги, які надаються при 
використанні тварин,  
2.1.3 – послуги прокату батутів, спортивно - розважальних автоматів.  
Примітка. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони 
катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні 
гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з 
еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у 
тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; 
обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки 
тощо.  
2.2.Погодження на надання послуг у сфері розваг (далі – Погодження) – є документом, який 
видається виконкомом міської ради шляхом прийняття відповідного рішення та надає право 
його власнику на здійснення певного виду послуг у місці, визначеному в схемі 
розташування. 
 2.3. Схема розташування – планово - картографічні матеріали, які виготовлені спеціалістом з 
земельних питань міської ради.  
2.4. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому 
чинним законодавством. 
 ІІІ. Умови надання послуг у сфері розваг  
3.1 На території міста надання послуг у сфері розваг здійснюється згідно зі схемою 
розташування, яка погоджується у встановленому порядку для кожного суб’єкта 
господарювання окремо.  



3.2. Місцерозташування об’єктів для надання послуг у сфері розваг не повинно створювати 
будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території міста.  
3.3. Кількість об’єктів для надання послуг у сфері розваг на території міста визначається 
виконавчим комітетом міської ради. 
 3.4. Усі об’єкти, що стосуються сфери розваг, повинні мати належний естетичний вигляд, 
архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних 
документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.  
3.5. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись з 
9.00 год. до 23.00 год.  
 
IV. Порядок отримання погодження на надання послуг у сфері розваг  
4.1. Для отримання погодження на надання послуг у сфері розваг суб’єкт підприємницької 
діяльності подає виконавчому комітету Баранівської міської ради такі документи: 
 - заява на ім’я міського голови (додаток 1 до положення);  
- копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців; - копія схеми розташування місця надання послуг у сфері розваг в масштабі М 
1:2000, виготовленої спеціалістом з земельних питань міської ради  
- ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин); 
 - копія дозволу підрозділів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за запитуємою адресою 
– для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на виконання 
робіт підвищеної небезпеки (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної 
небезпеки);  
- фотофіксація майбутнього місця надання послуг у сфері розваг; 
- перелік іграшкових машинок, електро-вело-мобілів, кількість батутів (при наданні послуг з 
їх прокату);  
- довідка – погодження від будинкового//вуличного комітету (у випадку надання послуг у 
сфері розваг на прибудинковій//дворовій території).  
Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання 
(керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним 
особою, на підставі нотаріально засвідченої довіреності. Зазначений перелік документів є 
вичерпним. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та 
документах, що додаються до неї. Заяви розглядаються в порядку їх чергового надходження 
згідно з реєстрацією.  
4.2. Виконавчий комітет Баранівської міської ради реєструє заяву та документи і протягом 
30-ти днів забезпечує: - підготовку відповідного проекту рішення виконкому міської ради;  
4.3. В тому разі, якщо дозвіл потрібний раніше як відбудеться чергове засідання виконкому 
то відділ благоустрою та ЖКГ видає відповідний дозвіл за погодження міського голови, який 
в подальшому затверджується рішенням виконавчого комітету. 
4.4. Після затвердження рішення виконавчого комітету про надання відповідного 
погодження на надання послуг у сфері розваг виконавчий комітет Баранівської міської ради 
на протязі 10-ти робочих днів повідомляє про це суб’єкта господарювання (заявника). 
4.5. Погодження видається суб’єктам підприємницької діяльності за зверненням у кожному 
окремому випадку і діє протягом терміну, на який він був виданий. 
4.6. Субєкти підприємницької діяльності, які розміщують на території міста сферу розваг 
зобов’язуються укласти з Баранівською міською радою договір про сплату пайової участі на 
покращення благоустрою міста Баранівка відповідно до п. 7 ч 1 ст 30 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Вартість пайової участі встановлюється рішенням виконкому 
відповідно до займаної площі (території) міста та терміну на який розташовані відповідні 
атракціони, цирки, луна-парки, батути тощо та їх кількість. 
 
V. Умови тимчасового утримання місць для надання послуг у сфері розваг  
5.1. Місця для надання послуг у сфері розваг утримуються особами, яким зазначені території 
надаються тимчасово з метою надання цих послуг.  



5.2. Організація робіт з надання послуг у сфері розваг має відповідати санітарним, 
протипожежним нормам і правилам благоустрою.  
5.3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я 
громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи 
повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, 
льоду. 
 5.4. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян 
обладнання, елементів благоустрою.  
5.5. Особи, яким дозволяється надання послуг у сфері розваг, зобов'язані:  
5.5.1 - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, 
відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", 
Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою 
території міста Баранівка, затверджених рішенням Баранівської міської ради. 
5.5.2 - забезпечити належне утримання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших 
видовищних заходах, у сфері відпочинку і розваг людей відповідно до Законів України "Про 
тваринний світ", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та 
інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до цих законів;  
5.5.3 - укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини з 
відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради; 
 5.5.4 - встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття, (біотуалети) на 
відстані не ближче ніж 50 метрів від місць надання послуг у сфері розваг у кількості, 
визначеній згідно з санітарними нормами та правилами; 
 5.5.5 - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень 
на наданій території;  
5.5.6 - встановити громадські санітарні вузли відповідно до державних санітарних норм і 
правил. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними 
нормами та правилами. Пункти 5.5.4 і 5.5.6 не є обов»язковими для СПД, які надають 
послуги, зазначені в пунктах 2.1.1 та 2.1.3.  
5.6. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати 
чистоту на прилеглій до сфери розваг території.  
VІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях  
6.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, установи, організації та громадяни 
при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері розваг з метою 
відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я 
населення міста зобов'язані: 1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нормами; 2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання 
послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних 
інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових 
будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами; 3) вживати заходи з 
недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами. 
6.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен 
перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.  
VІІ. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою 
7.1. Гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, створювання 
шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та 
піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, в безпосередній близькості до 
будинків, гуртожитків, прибудинкових територій, зон відпочинку та інших захищених 
об'єктів з 23.00 год. до 8.00 год.  
7.2. На об'єктах благоустрою забороняється: 1) виконувати земляні, будівельні та інші 
роботи без дозволу, виданого в установленому порядку; 2) вчиняти дії, що негативно 
впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки 



на стінах будинків, споруд; 3) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі 
та інші зелені насадження; 4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях 
відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища; 5) забруднювати 
довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками 
тощо; 6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, 
інших споруд; 7) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, 
відведених для надання послуг у сфері розваг; 8) захаращувати території, відведені для та 
надання послуг у сфері розваг, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, 
сміттям, побутовими відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо; 9) 
порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та 
використання відходів; 10) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору 
сміття та твердих побутових відходів; 11) виливати рідину, викидати сміття через вікна 
автотранспортних засобів, в прорізи приміщень; 12) наклеювати оголошення та 
інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для 
цього місцях; 13) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки 
тощо; 14) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без 
погодження з Державною автомобільною інспекцією 15) випасати худобу, вигулювати та 
дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об'єктах благоустрою та 
їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються 
у встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил; 16) здійснювати 
ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених 
для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці); 17) 
самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та 
господарсько- побутової каналізації;- 5 - 18) самовільно займати і використовувати земельні 
ділянки з порушенням схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у 
встановленому законодавством порядку; 19) здійснювати діяльність, яка негативно впливає 
на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, 
відповідної документації об'єктів з надання послуг у сфері розваг ; 20) здійснювати викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу; 21) засмічувати 
водні об'єкти та забруднювати водні ресурси; 22) перевищувати норми забруднення 
атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів; 23) вчиняти дії, 
що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-
дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху 
пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством 
України; 24) влаштовувати стоянки транспортних засобів, 25) будувати та переобладнувати 
будь-які елементи благоустрою без погодження з виконавчим комітетом міської ради, 
іншими відповідальними службами на територіях, тимчасово відведених для надання послуг 
у сфері розваг.  
VIII. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів  
8.1. Під час надання послуг у сфері розваг забороняється куріння тютюнових виробів на 
робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього 
відведених), а саме: 1) в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для 
відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу; 
2) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих розважальних атракціонів, 
майданчиків для відпочинку та дозвілля; 3) на стадіонах.  
ІX. Контроль за дотриманням цього Положення та відповідальність за його порушення  
9.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів з надання послуг у сфері 
розваг, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та 
демонтажу цих об'єктів, безпеку відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та 
правил пожежної безпеки несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством.  
9.2. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усувати всі дефекти, що 
виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері розваг. 



9.3. Шкода, завдана при розміщенні об’єктів з надання послуг у сфері розваг внаслідок 
порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому 
законодавством порядку.  
9.4. Контроль за додержанням цього Положення здійснюєвідділ благоустрою та 
ЖКГБаранівської Міської ради та інші органи відповідно до законодавства.  
9.5. У разі виявлення порушень цього Положення відділ благоустрою та ЖКГзвертається до 
суб'єкта господарювання з вимогою щодо усунення порушень у визначений строк. У разі 
невиконання цієї вимоги, застосовуються заходи щодо примусового усунення встановлених 
порушень в порядку визначеному законодавством.  
9.6. За порушення вимог цього Положення винні особи несуть відповідальність, встановлену 
Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», цим Положенням, Правилами благоустрою території міста Баранівка. 
9.7. У разі, коли особи, винні у порушенні цього Положення, не виконують обов'язок щодо 
усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об'єкта або 
елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цього Положення 
власними силами або шляхом укладення відповідного договору про залучення для виконання 
певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює 
усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у 
зв'язку з усуненням наслідків порушення вимог цього Положення.  
Х. Скасування погодження  
10.1. Скасування виданого погодження на надання послуг у сфері розваг може бути 
здійснено органом, що його видав, у разі порушень суб’єктами господарювання вимог цього 
Положення шляхом прийняття відповідного рішення.  
ХІ. Відмова у наданні погодження  
11.1. Суб’єктам підприємницької діяльності може бути відмовлено в отриманні погодження 
на надання послуг у сфері розваг з наступних підстав : - у разі, якщо їх не влаштовує 
запропоноване та визначене у схемі розташування місце для надання послуг у сфері розваг; - 
наявність заборгованості перед бюджетами та цільовими фондами, в т.ч. за орендну плату, 
плату за розміщення об’єктів зовнішньої реклами, кошти пайової участі на покращення 
благоустрою м Баранівка тощо; - ненадання усіх необхідних документів, визначених 
пунктом 4.1 цього Положення.  
 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                       О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 до Положення про  

порядок надання послуг у  
сфері розваг на території м. Баранівка 

 
 

Міському голові Баранівської міської ради 
 _________________________  

 
ЗАЯВА 

про отримання погодження для надання послуг у сфері розваг та розміщення об'єкта 
соціально-культурного призначення у м. 

Баранівка______________________________________________________________________
_______ (об'єкт, на який видається документ) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження / адреса об'єкта, на який видається документ) 
_____________________________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-
підприємця) 

_____________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, 

платника податків та інших обов'язкових платежів) 
_____________________________________________________________________________ 

(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-
підприємця/уповноваженої особи) 

_____________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактний телефон) Прошу погодити розміщення 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(назва об'єкта) 
_____________________________________________________________________________ 
_________надання послуг у сфері розваг___________________________________________ 

(призначення об'єкта) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(адреса або приблизне місце розміщення) Технічні характеристики об'єкта 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(атракціон, батут, цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів) 

Термін розміщення об'єкта з ________________ по_________________  
Документи, що додаються (на звороті аркуша): 1. 2. 3. ___ _______201_ р. _____________ 

_________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним 
особи) 

 
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ 
1) заява на ім’я міського голови ; 
2) копія свідоцтва про державну реєстрацію/копію виписки з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ; 
3) копія схеми розташування місця надання послуг у сфері розваг в масштабі М 1:2000, 
виданої спеціалістом з земельних питань міської ради; 



4) ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин) ; 
5) копія дозволу підрозділів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за запитуємою адресою 
– для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на виконання 
робіт підвищеної небезпеки (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної 
небезпеки) ; 
6) фотофіксація майбутнього місця надання послуг у сфері розваг ; 
7) перелік іграшкових машинок, електро-вело-мобілів (при наданні послуг з їх прокату)  
 

 
 

 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                       О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                   №196 

 
 

Про затвердження Положення 
про тимчасову дрібно-роздрібну 
торгівлюна території м Баранівка 
(проект регуляторного акту) 
 
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав 
споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів 
України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної 
діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 10 жовтня 2001 року № 
1306 «Про Правила дорожнього руху», від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження 
Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 
правил користування ними та охорони», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків 
і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну 
діяльність виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. 

Баранівка (додаток 1) як проект регуляторного акту.  
2. Зобовязати відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 

міської ради здійснювати контроль за здійсненням на території міста тимчасової дрібно-
роздрібної  торгівлі. 

3. Розмістити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. 
Баранівка (додаток 1) як проект регуляторного акту на сайті Баранівської міської ради 
для обговорення та надання зауважень та пропозицій. 

4. Через 30 днів після оприлюднення регуляторного акту на сайті міської ради та його 
обговорення затвердити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на 
території м. Баранівка із внесеними правками в разі їх наявності. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міської ради – керуючу 
справами виконкому міської ради Загорську О.С. 

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

 
 



Додаток до рішення виконавчого  
комітету міської ради  

від 25.10.2016 року № 196 
 
 
 

Положення 
про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка 

 
1. Загальні положення. 

 1.1. Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків у 
місті Баранівка  (далі – Положення) визначає основні вимоги щодо порядку організації 
виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків підприємствами, організаціями незалежно 
від форм власності, громадянами, підприємцями, що здійснюють  діяльність на території 
міста Баранівка (далі – суб’єкти). Дане Положення визначає вимоги до організації 
виїзної(виносної) торгівлі  на території міста  і є обов’язковим для виконання. 
1.2. Виїзна (виносна) торгівля є різновидом дрібно-роздрібної торгівлі, тобто різновидом 
торгівлі через дрібно-роздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібно-
роздрібну торговельну мережу є однією з форм поза магазинного продажу товарів. 
Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на 
території об’єктів благоустрою  міста (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про адміністративні 
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про 
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення ”,наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі 
України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі» та інших нормативних актів. 
  
2.Основні терміни     
2.1. Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність 
нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої 
роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, 
палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати.  
2.2.      Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, 
лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-
прилавки), розноски, лотки, столики, тощо. 
2.3.      Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби 
пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, 
автопричепи, візки,  спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-
прилавки), розноски, лотки, столики тощо. 
2.4.      Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного  приміщення, біля 
стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується 
у даному закладі. 
2.5. Дозвіл на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (далі-Дозвіл) є 
безоплатним дозвільним документом, який надає право його власнику на експлуатацію 
тимчасового об’єкта виїзної (виносної) торгівлі. Дозвіл видається за встановленою формою, 
затвердженою рішенням міської ради (за встановленим зразком відповідно до додатку №2). 
2.6. Схема розміщення об’єкта виїзної(виносної) торгівлі, - схема розміщення, виконана 
замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі із зазначенням заходів щодо 
благоустрою та озеленення території, прилеглої до об’єкта (розташування квітників, під'їздів, 
урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення 
тощо); 



2.7. Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому 
чинним законодавством. 
  
3. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень 
на території м. Баранівка 
  
3.1.Умови розміщення пунктів виїзної торгівлі 
3.1.1. Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог 
будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог 
інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування. 
3.1.2. Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд,  
відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони 
праці, техніки безпеки. 
3.1.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен 
забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виїзної (виносної) торгівлі території. У 
випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде 
притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП. 
3.1.4. Розміщення пунктів виїзної торгівлі дозволяється в районах вулиць, площ та інших 
орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й 
пішоходів. 
3.1.5. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі 
розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 4 метрів за межею пішохідної 
частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із 
зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини. 
3.1.6. Заборонено розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі: 
- в межах міських комунікацій; 
- на газонах, зелених насадженнях; 
- на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди; 
- в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури (за винятком 
обслуговування міських заходів). 
  
3.2. Умови провадження торговельної діяльності 
  
3.2.1. Продаж товарів під час виїзної торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі – 
автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне 
технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), торгівельні автомати,  
палатки, прилавки, столики, розноски, лотки, тощо. 
3.2.2. Під час виїзної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих 
товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу. 
Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами можливо здійснювати лише за 
умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при 
цьому додержується принцип товарного сусідства. 
При організації святкових заходів виїзну торгівлю дозволяється доповнити товарами 
наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з напівфабрикатів і 
гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду), бутильована вода. 
3.2.3. Під час виїзної торгівлі забороняється продаж: 
- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних 
норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по зберіганню та 
продажу цих товарів; 
- нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та 
неспеціалізованого транспорту; 
- без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів які 
реалізуються. 



- продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного 
маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або 
зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а 
також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які 
засвідчують їх якість та безпеку; 
- використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або іншого 
додаткового обладнання; 
- продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання за 
відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання 
цього посуду. 
3.2.4. Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та 
фізичними особами), громадянами на території міста після отримання дозволу виконавчого 
комітету Баранівської міської ради на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі 
та укладення договору про слату пайової участі на покращення благоустрою міста. 
3.2.5. Господарюючий суб'єкт при організації виїзної торгівлі, які безпосередньо здійснюють 
торгівлю через дрібно-роздрібну торговельну шляхом використання засобів пересувної 
мережі повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав 
споживачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг», «Про дорожній рух», Порядку провадження торговельної діяльності 
та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи 
дрібно-роздрібної торговельної мережі, що затверджено наказом Міністерства зовнішніх 
економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року   № 369, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, інших нормативно-
правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а 
також цим Порядком. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198 
3.2.7. Тимчасова (святкова) торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької 
діяльності з нагоди свят або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою 
владою,  підприємствами та установами  міста. 
3.2.8. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця 
встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також 
відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю: 

• для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону; 
• для фізичної особи - підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що 

підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. 
  
3.2.9. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів із засобів 
пересувної мережі на товари, що одержані для продажу, повинні мати та пред’явити на 
вимогу контролюючого органу : 
- документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, 
прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, 
ціни та загальної вартості товару); 
- документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів 
(для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і 
українською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці 
товари); 
- для товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Перелік продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з 
питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р.  № 28 



(зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2005 р. за  № 466/10746), у накладній або в 
іншому відвантажувальному документі має бути зазначено реєстраційний номер 
сертифікатів відповідності та/або реєстраційні номери декларацій про відповідність; 
- копії гігієнічних висновків; 
- ярлики (цінники) або покажчики цін; 
- у випадках застосування пересувної мережі(транспортного засобу) свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу з відмітками про переобладнання транспортного засобу, 
видане у встановленому порядку підрозділами поліції України, санітарний паспорт на 
автомобіль, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної 
служби України; 
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий уповноваженим 
підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України;. 
Суб'єкти господарювання (власники засобів пересувної мережі) повинні мати на всі товари, 
що реалізуються в цих засобах, вищезазначені документи. 
3.2.10. Особи, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів з засобів 
пересувної мережі підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному 
медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, копія 
якої зберігається на робочих місцях працівників. 
Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються. 
3.2.11. На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари, 
повинен бути оформлений санітарний паспорт. 
3.2.12. Засоби пересувної мережі, як об’єкти пересувної дрібно-роздрібної торгівлі повинні 
відповідати вимогам СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої 
торгівлі», СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського 
харчування». Засоби пересувної мережі повинні бути забезпечені відповідним інвентарем та 
обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються - 
холодильним устаткуванням 
3.2.13. Торгівля із засобів пересувної мережі напоями на розлив, продовольчими товарами та 
продукцією громадського харчування без упаковки, не допускається без підключення до 
водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентарю 
(або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів, бачки з 
кришками для збирання відходів. 
Для приготування продукції повинна використовуватися питна вода, яка відповідає ДСанПіН 
2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 
Відповідно до вимог СанПіН 5781-91 у засобах пересувної мережі по закінченні робочого 
дня перевізне та переносне обладнання повинно бути піддане санітарній обробці, 
автотранспорт повинен бути чистим, справним, кузов машини повинен мати гігієнічне 
покриття, мийка й санітарна обробка автотранспорту, призначеного для перевезення 
харчових продуктів, повинна здійснюватись в автогосподарствах, дезінфекція транспорту 
проводиться в міру необхідності, але не менш як 1 раз у 10 днів тощо. 
Обладнання, що використовується для продажу продовольчих товарів, повинно мати 
гігієнічні висновки (сертифікати відповідності), що їх надають виробники. 
Працівники засобів пересувної мережі зобов’язані утримувати їх, а також навколишню 
територію в чистоті, стежити за якістю прийнятих і реалізованих харчових продуктів, суворо 
дотримуватись термінів реалізації та правил відпускання харчових продуктів, запобігати 
забрудненню продуктів, бути охайно одягненим, носити чистий санітарний одяг 
установленого зразка, спеціальний головний убір, нагрудний фірмовий знак, суворо 
дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки після кожної перерви в роботі та у міру 
необхідності. 
3.2.14. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт 
господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до об’єкту   
торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює 
торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП. 



3.2.15. Здійснення торговельної діяльності, за межами торговельних приміщень на території 
об'єктів благоустрою міста, забороняється поза межами встановленими схемами дислокації 
нестаціонарних об'єктів торгівлі. 
3.2.16. Забороняється зміна  групи товарів  об’єктів виносної  та  виїзної торгівлі без 
погодження із виконавчим комітетом міської ради. 
  
4. Порядок отримання дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі 
  
4.1. Для розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі  суб’єкт господарювання необхідно 
отримати Дозвіл, для чого він  подає у відділ благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради наступні документи: 
4.1.2. Для отримання дозволу на розміщення виносної торгівлі, заявник подає наступні 
документи: 

• заява згідно з додатком №1 до Порядку; 
• асортиментний  перелік  продукції   для  реалізації,  погоджений територіальним 

органом Держсанепідслужби; 
• витяг ЄДР. 

  
4.1.3. Для  отримання  дозволу  на  розміщення  об’єкту виїзної торгівлі, заявник подає 
наступні документи: 

• заява згідно з додатком №1 до Порядку,; 
• копію     санітарного      паспорта       автомобіля      (при      торгівлі    з 

автотранспортних засобів продовольчими товарами); 
o копію торгового патенту; 
o документ про взяття на облік як платника податку; 
o документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником 

або особою, що здійснює торгівлю (не вимагається у разі здійснення такої торгівлі фізичною 
особою – підприємцем як працівником, що здійснює продаж безпосередньо); 

o асортиментний     перелік     продукції     для     реалізації,    погоджений 
територіальним органом Держсанепідслужби; 
  
4.1.4  Особливості тимчасової (святкової)торгівлі. 
1) Суб"єкти підприємницької діяльності, які мають бажання здійснювати (виїзну, виносну) 
торгівлю з лотків під час проведення в місті культурно-масових заходів, повинні подати до 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства такі документи:  
- заяву на ім’я міського голови;  
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
 -асортиментний перелік товарів, затверджений господарюючим суб’єктом.  
2) Для організації (виїзної, виносної) торгівлі під час проведення культурно-масових заходів 
у місті Дозвіл оформляється відділом благоустрою та житлово-комунального господарства та 
затверджується його начальником, в якому зазначаються всі суб’єкти підприємницької 
діяльності, що здійснюватимуть торгівлю з лотків, а також час проведення цієї торгівлі.  
4.2. Рішення щодо надання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за 
зверненням суб’єкта господарської діяльності. Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі 
встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради на термін зазначений у заяві, 
але в межах календарного року. 
4.3. Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради, відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства заявнику надає дозвіл, відповідно до 
розділу 2.5, даного Порядку. 
4.5. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав: 
- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі; 
- виявлення недостовірної інформації в поданих документах; 
- цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не 
відповідає предмету дозволу; 



- відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних 
Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу. 
4.6. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 4.5 Порядку, відділ благоустрою та 
житлово-комунального господарства протягом десяти робочих днів, з дня реєстрації заяв, на 
адресу заявника готується обґрунтована відмова.  
4.7. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством виконавчий 
комітет міської ради приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження 
торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів 
благоустрою  міста Баранівка, про що автор звернення повідомляється протягом 10 робочих 
днів, з дня прийняття рішення. 
4.8. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним 
законодавством порядку. 
4.9. Дозвіл на розміщення об'єктів виїзної торгівлі громадянам, які мають намір 
реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію  власного виробництва, що не має 
ознак господарської діяльності згідно із цим Порядком не надається. Реалізація такої 
продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному 
Правилами торгівлі на ринках. 
  
5. Припинення дії дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі 
5.1.  Анулювання дозволу здійснюється виконкомом на підставі протоколів перевірок за 
поданням контролюючих органів або на підставі обґрунтованих, неодноразових письмових 
скарг споживачів. 
5.2. Дозвіл припиняється: 
- в разі закінчення його дії; 
- в разі недотримання вимог розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі відповідно до  
дозволу; 
- у разі скасування або закінчення строку дії ліцензії на відповідний вид господарської 
діяльності; 
- у разі порушення норм даного Порядку та  діючого законодавства; 
- у разі ліквідації суб’єкта господарювання відносно якого було оформлено Дозвіл; 
- у разі смерті фізичної особи відносно якої оформлено Дозвіл. 
- у разі систематичного порушення суб’єктом та його працівниками вимог законодавства, 
цього Положення, інших нормативних актів, дозвіл на організацію виїзної (виносної) 
торгівлі призупиняється до усунення порушень або анулюється розпорядженням міського 
голови про що інформуються суб’єкти підприємницької діяльності через видачу виписки з 
розпорядження. 
 
6. Відповідальність і  контроль за виконанням 
  
6.1. Відповідальність за порушення вимог щодо організації виїзної (виносної) торгівлі 
суб’єкти та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством. 
6.2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється службовими особами органів 
державної виконавчої влади та посадовими особами виконавчих органів місцевого 
самоврядування в межах компетенції, наданої законодавством. 
6.3.Суб’єкти   господарювання,  які  здійснюють  виїзну (виносну)  торгівлю  без дозволу  
міськвиконкому  притягуються до  адміністративної   відповідальності   згідно   статті  160, 
164  КУпАП. 
  
  
 Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 

  
 
 



Додаток  1 до Положення 
про тимчасову дрібно-роздрібну  

торгівлю на території м Баранівка 
  

  
Заява 

Про видачу дозволу-погодження на розміщення 
об’єктів виїзної торгівлі 

                                                                                      
  Начальнику відділу благоустрою та  
житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради 
_____________________________ 

(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб) 
_____________________________ 

(Юридична адреса для юридичних осіб,  
домашня адреса для фізичних осіб, телефон) 

 
Заява 

  
Заявник_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) 
Адреса _______________________________________________________________________ 
(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса) 
ПІБ керівника підприємства_____________________________________________________ 
Паспорт______№_______виданий «____»________________________________________ 
                                                                                           (для фізичної особи) 
_____________________________________________________________________________ 
                                           (ким виданий) 
Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___»       ________20____р. 
Ідентифікаційний код _______________________________________ 
  
Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі 
_____________________________________________________________________________ 
(тип і спеціалізація об’єкту) 
За адресою:___________________________________________________________________ 
  
Режим роботи_________________________________________________________________ 
(вказати місце розташування) 
Термін розміщення ____________________________________________________________ 
  
При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правила торгівлі, санітарні 
норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою міста Новогродівка, інші 
нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням 
про порядок надання дозволу на виїзну(виносну) торгівлю та проведення ярмарків в  
              м. Новогродівка ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати. До заяви додаю такі 
документи на ______ аркушах. 1.(список документів, що додаються). 
  
 
Дата_____________                                                                            Підпис____________ 
  
  
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 



 
                                                                                       Додаток  2 до Положення 

про тимчасову дрібно-роздрібну  
торгівлю на території м Баранівка 

  
 
 

Дозвіл-погодження 
на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території міста Баранівка 

 
 

№_____                                                                             «____»___________201_ 
  
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарстваБаранівської міської ради 
дозволяє (погоджує) 
_____________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) 
_____________________________________________________________________________ 
(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію, паспортні дані) 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Розміщення об’єкту виїзної торгівлі у відповідності з заявою від «_____»_________20____ 
  
Місце розміщення об’єкту ______________________________________________________ 
  
Тип і спеціалізації об’єкту_______________________________________________________ 
  
Режим роботи об’єкту__________________________________________________________ 
  
Термін роботи об’єкту __________________________________________________________ 
  
  
Начальник відділу благоустрою та ЖКГ 
Баранівської міської ради                                                                           _________________ 
  
  
  
Зворотна сторона 

  
Відмітки працівника відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 
Баранівської міської ради, що уповноважений на здійснення перевірки  
 
№ акта Дата 

перевірки 
Найменування 
контролюючого 
органу 

ПІБ 
перевіряючого 

Короткий 
зміст 

Підпис 
продавця 

            
            
            
      
      

 
 

Заступник міського голови - 
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  «Про 

затвердження положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. 
Баранівка» №196 від 25.10.2016 року 

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання. 
На даний час актуальним є питання врегулювання здійснення виносної дрібно-роздрібної 
торгівлі на території м. Баранівка. Це зумовлено стихійним характером здійснення 
виїзної/виносної/святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг на вулицях міста у 
весняно-літній та осінній період. Хаотичне розміщення об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі та 
об’єктів надання послуг у сфері розваг ускладнює контроль за дотриманням суб’єктами 
підприємницької діяльності законодавства щодо захисту прав споживачів, правил торгівлі, 
нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки тощо. Крім того, 
непоодинокими є звернення суб’єктів господарювання щодо врегулювання вказаного 
питання. 

2. Цілі регулювання 
Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування здійснення виносної 
дрібно-роздрібної торгівлі на території міста.  

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених 
цілей  

Відсутнє правове регулювання здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі та надання 
послуг у сфері розваг.  Обраний спосіб регулювання - впорядкування здійснення виносної 
дрібно-роздрібної торгівлі. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 
 Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету міської 
ради «Про затвердження положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території 
м. Баранівка». Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: затвердження положення про 
тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка. 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 
акту  

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко вказано вимоги до розміщення 
та функціонування об’єктів тимчасової дрібно-роздрібної торгівлі, визначений порядок 
отримання необхідних документів для розміщення об’єктів виносної дрібно-роздрібної 
торгівлі, а також зазначено особливості здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібно-
роздрібної торгівлі.  

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.  
Впорядкування здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері 
розваг; 
Наявність чіткого механізму отримання документів, необхідних для здійснення виносної 
дрібно-роздрібної торгівлі; 
Надходження до місцевого бюджету у вигляді пайової участі на покращення благоустрою 
міста; 
Населення отримає зручне обслуговування, покращення санітарного стану міста  

7. Строк дії регуляторного акту  
Строк дії пропонується не обмежувати в часі. 

8. Показники результативності регуляторного акту  
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за 
наступними критеріями: 1. Кількість суб’єктів господарювання, які подали заяви на 
розміщення об’єктів виносної дрібно-роздрібної торгівлі. 2. Кількість розміщених об’єктів 
тимчасової дрібно-роздрібної торгівлі. 3. Сума надходжень від пайової участі у покращенні 
благоустрою міста. 



9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акту  

Цільові групи та строки проведення відстеження:  
• базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення  
• повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення. 
Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення. 
Для відстеження використовуватимуться дані відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради. 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                №197 
 
 
Про погодження надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, чиї діти відвідують міський дошкільний 
навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, 
документи, додані до заяв, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.35 
Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей, що виховуються у 

сімї батько, якої мобілізований та перебуває у зоні АТО, у дошкільному навчальному 
закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, 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. 
Жулінська Тетяна 
Володимирівна 

м. Баранівка,  
ХХХХХХХХ 

Жулінський 
Владислав 
Анатолійович 

28.09.2016 

 
2. 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, де сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу 
зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (за їх заявами), 
а саме: 

3.  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. 
Савич Світлана 
Миколаївна 

м. Баранівка,  
ХХХХХХХХХ 

Савич Анна 
Максимівна 

10.10.2016 

2 Хільчук Галина Юріївна 
м Баранівка 
ХХХХХХХХ 

Хільчук Іванни 
Олегівни 

20.10.2016 

3 Тулісова Юлія Сергіївна 
М Баранівка, 
ХХХХХХХХХ 

Тулісова Аліна 
Андріївна, 24 

18.10.2016 



4 
Скочиляс Олена 
Володимирівна 

М Баранівка, ХХХХХХХ 
Скочиляс 
Вікторія 
Вікторівна 

17.10.2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                   №198 

 
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 складу комісії щодо визначення переможців конкурсного відбору на 
право бути членом Молодіжної ради (згідно з додатком 2 до рішення №101 від 24.05.2016 
року). 
2. 27 жовтня 2016 року о 16:00 годині провести засідання конкурсної комісії під час якого 
ознайомитися з поданими проектами, послухати презентацію даних проектів їх 
розробниками та визначити переможців (1, 2 та 3 місце). 
3. На протязі п’яти робочих днів опублікувати на сайті міської ради інформацію щодо 
переможців конкурсного відбору та список осіб, які увійдуть до складу Молодіжної ради. 
4. Всі проекти розмістити на сайті міської ради для громадського обговорення та 
визначення проекту, який потрібно реалізувати в першу чергу.  
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 
 

 
 



 
 
Додаток 2 до рішення виконкому 
від 24.05.2016 №101 та рішення  
виконкому від 25.10.2016 року №198 

 
 

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

ради 
 

Загорська  
Оксана Сергіївна 

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

Оханський Юрій 
Миколайович 
 
Свінціцька Наталія 
Іванівна 
 

- секретар міської ради, заступник голови комісії 
 
 
-провідний спеціаліст з інвестиційних питань Баранівськї міської 
ради, секретар комісії 
 

  

Члени комісії: 

Мазур Ірина 
Михайлівна 

- методист РМІЦ відділу освіти Баранівської РДА (за згодою) 

Антонюк Ольга  
Миколаївна                                                   

-депутат міської ради,  

Присяжнюк Світлана 
Степанівна 

- методист з навчальної роботи відділу освіти Баранівської РДА, 
вчитель історії і правознавства Баранівської гімназії, тренер 
Всеукраїнських і міжнародних освітніх програм (за згодою) 

Довгий Богдан  
Віталійович 

-член виконавчого комітету Баранівської міської ради, тренер 
Баранівської ДЮСШ 

Пилипко  
Лариса Олексіївна  
 
Мігей Олександр 
 Юрійович 
 
Осіпчук Віктор                            
Васильович   
 
Лисюк Руслан 
Михайлович 
 
 
Драган Олександр 
Миколайович 
 
 

-бібліотекар міської бібліотеки 
 
 
-депутат міської ради 
 
 
-депутат міської ради 
 
 
-депутат міської ради 
 
 
 
-депутат міської ради 
 
 
 



Заремба Володимир 
Григорович    
 
Лис Володимир 
Святославович   
 
Сидорівський Віктор 
Миколайович 
 
Кравчук Володимир  
Ігорович 

-депутат міської ради 
 
 
-депутат міської ради 
 
 
-приватний підприємець (за згодою) 
 
 
 
-вчитель історії Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. О. Сябрук, 
художник (за згодою) 
 

 
 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                       №199 
 
Про затвердження порядку визначення 
Вартості та надання платних послуг, що 
Надаються міським Будинком культури 
 ім. А.  Пашкевича 

 
 

З метою створення більш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та 
інтелектуальних потреб населення, організації змістовного дозвілля, підвищення соціально-
культурної активності населення міста Баранівка та формування додаткового джерела 
фінансування міського Будинку культури ім. А. Пашкевича керуючись Бюджетним кодексом 
України, Законом України “Про культуру”, Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, наказом 
Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 “Про 
затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності”, ст. 32 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування у Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити порядок визначення вартості та надання платних послуг, що надаються 

міським Будинком культури ім. А. Пашкевича (додаток №1). 
2. Затвердити вартість платних послуг,  що надаються міським Будинком культури ім. А. 

Пашкевича (додаток №2). 
3. Дане рішення виконавчого комітету затвердити на черговому засіданні сесії міської 

ради. 
4. Контроль за виконанням 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 виконавчого комітету 
від 25.10.2016 р. № 199 

 
Порядок     

визначення вартості та надання платних послуг, що надаються 
міським Будинком культури ім. А. Пашкевича 

 
1. Загальні положення 

1.1.  Порядок розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 
культуру”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на 
державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, 
Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
01.12.2015 № 1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання 
платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 
власності”. 
1.2. Цей Порядок встановлює механізм визначення вартості надання платних послуг, що 
надаються міським Будинком культури ім. А. Пашкевича (Далі — Будинок культури), 
юридичним та фізичним особам (далі – замовник). 
1.3. Головною метою впровадження платних послуг є створення більш сприятливих умов для 
задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації 
змістовного дозвілля, підвищення соціально-культурної активності населення. 
1.4. Платні послуги є додатковим джерелом фінансування Будинку культури. 
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у  значеннях, передбачених п. 3 ч.1 
Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими 
на державній та комунальній формі власності, затвердженого наказом Міністерства культури 
України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556. 
1.6. Будинок культури зобов’язаний: 

- безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо 
порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із 
застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу 
тощо). 
1.7. Платні послуги надаються Будинком культури: 

- за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, 
вид платної послуги згідно з Переліком платних послуг, а також: для фізичних осіб – 
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування 
юридичної особи та її місцезнаходження; 

- відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, 
талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної 
послуги витрат;    

- за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством. 
У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право 

здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та 
строки сплати. 

Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через 
банк або в п’ятиденний термін з дня надання послуги. 

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з 
відміткою банку про перерахування коштів. 
1.8. Будинок культури веде облік наданих платних послуг. 



1.9. Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється Будинком культури за 
письмовою заявою замовника на підставі пред’явленого ним платіжного документа 
(квитанція, платіжне доручення тощо). 
1.10. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні 
реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства та призначені для зарахування до 
місцевого бюджету власних надходжень Будинку культури, та використовуються відповідно 
до бюджетного законодавства. 
1.11. Матеріальні цінності, майно Будинку культури, придбане  або створене за рахунок 
коштів, отриманих від платних послуг, належить йому на правах, визначених чинним 
законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених 
Статутом. 
1.12. У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних пожертвувань 
фізичних і юридичних осіб,  бюджетні асигнування Будинку культури не зменшуються.  

 
2. Визначення вартості платних послуг 

2.1. Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що 
розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі. 
2.2. Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої 
послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. 
2.3. Будинок культури самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною 
послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості. 
2.4. Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, 
що не залежить від господарської діяльності закладу. 
2.5. Будинок культури може надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених 
законодавством. 
Право безкоштовного обслуговування мають учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни, 
учасники бойових дій в Афганістані, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, діти-інваліди, 
інваліди 1-3 груп, учасники АТО та члени їх сімей, багатодітні та опікунські сім'ї, дитячі 
будинки сімейного типу за умови надання документу, що підтверджує право на пільгу.  
Пільга також може бути встановлена за рішенням виконавчого комітету Баранівської міської 
ради. 
2.6. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг  і складається з 
витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням. 
2.7. Складовими вартості платної послуги є: 
2.7.1.Витрати на оплату праці працівників:- які безпосередньо надають платні послуги;  
- які забезпечують діяльність закладу культури в цілому (оплата праці адміністративного та 
технічного персоналу). 
2.7.2. Нарахування на оплату праці відповідно до законодавства. 
2.7.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких 
використовуються при наданні платних послуг. 
2.7.4. - Капітальні витрати; 
- індексація заробітної плати; 
- інші витрати відповідно до чинного законодавства. 
2.8. Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, 
включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового 
кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не 
менше розміру понесених витрат.         
 Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з 
розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням та  встановлюється установою щороку у 
національной валюті.  
2.9. Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляцій Будинок 
культури встановлює самостійно та подає на затвердження виконавчим комітетом. 



2.10.  Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний 
обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов 
оплати праці працівників закладів культури. 
2.11. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, 
включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної 
оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені 
відповідними нормативно-правовими актами. 
2.12. При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають 
заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та Колективним 
договором. 
2.13. При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці 
працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної послуги. 
Оплата праці працівників, які залучені до надання платної послуги і не перебувають у штаті, 
здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і за 
тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних 
штатних працівників. 
У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних фахівців 
оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового 
характеру. 
2.14. Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до 
виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх 
виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством. 
2.15. Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається, 
виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з 
організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій 
із забезпечення діяльності установи в цілому, виконуваних адміністративними працівниками, 
спеціалістами та фахівцями, працівниками бухгалтерської служби тощо.  
2.16. Нарахування на оплату праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством. 
2.17. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товарів чи послуг які 
використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що 
здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, 
матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, технічного огляду і технічного 
обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання 
послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг; транспортні 
витрати тощо. 
2.18. Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються для 
надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових 
послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками Будинку культури і 
можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб'єктів господарювання. 
 

3. Планування та використання доходів від надання платних послуг 
3.1. Планування витрат Будинку культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних 
послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Переліку платних 
послуг , Бюджетного кодексу України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України з 
питань складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ, нормативно-правових актів з питань складання, затвердження та 
виконання фінансових планів. 
 
3.2. Після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на відшкодування 
витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг, на сплату податків, зборів 
(обов’язкових платежів) дохід, що залишається в розпорядженні Будинку культури, 
спрямовується на покриття незабезпечених захищених видатків бюджету згідно із 
затвердженими плановими призначеннями і в першу чергу на погашення кредиторської 



заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв, видатки на охорону, інші соціальні виплати. 
3.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, можуть витрачатися для закупівлі товарів 
та послуг, зокрема: 
- оргтехніки, музичного та сценічного обладнання; 
- реквізиту та костюмів; 
- канцтоварів, інвентарю та товарів для господарських потреб; 
- меблів та устаткування; 
- оплати за користування каналами зв’язку, мережею Інтернет, техобслуговування офісної та 
комп’ютерної техніки, витрати на відрядження, ремонт приміщень, проведення масових 
заходів тощо ). 
 
3.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, можуть використовуватися на здійснення 
доплат за вислугу років відповідно до переліку посад  працівників культури, затвердженому 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1026 “Питання виплати 
працівникам державних і комунальних клубних закладів,   парків культури та відпочинку, 
центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-
освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань”.  
 

4. Здійснення обліку та контролю 
4.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що 
надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства. 
4.2. Правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним 
законодавством забезпечує директор міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича. 
4.3. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів 
здійснює у межах своєї компетенції головний спеціаліст з бухгалтерського обліку головний 
бухгалтер Баранівської міської ради. 
4.4. Директор Будинку культури щорічно звітує перед виконавчим комітетом Баранівської 
міської ради щодо наданих послуг на протязі звітного року та суму надходжень за надані 
послуги. 

 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                            О. Загорська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від 25.10.2016 р. № 199 

 
 

Вартість платних послуг,                                                                                             
що надаються міським Будинком культури ім. А. Пашкевича  

 
№ 

п/п 
Найменування послуги Одиниця 

виміру 
Ціна 
(грн) 

1 Проведення  музичних постановок, концертів, виступів  
оркестру,  артистичних груп, творчих колективів та окремих 
артистів  

  

1.1 Концерт  1 концерт 1200 

1.2 Виступ хорового колективу 1 номер 375 

1.3 Виступ артистичної групи: 
квартету 
тріо 
дуету 

1 номер  
200 
175 
150 

1.4 Виступ окремого виконавця (артиста) 1 номер 140 

2 Розроблення  сценаріїв,  постановочна  робота і проведення 
заходів за заявками підприємств, установ та організацій  

  

2.1 Розроблення сценарію: 1 сценарій  

 - культурно-масового  заходу (концерту, фестивалю, свята 
тощо 

 1000 

 - індивідуального обрядового заходу  400 

2.2. Постановочна робота 1 захід 1200 

2.3. Забезпечення звукоакустичного супроводу заходу 1 година 250 

2.4. Послуги ведучого  1 захід 250 

3 Проведення концертів художньої самодіяльності 1 концерт 1200 

4 Надання    послуг    з   організації   та/або   проведення 
культурно-масових заходів, науково-практичних 
конференцій, семінарів, майстер-класів, фестивалів,  
виставок тощо. Надання в оренду приміщень Будинку 
культури для проведення вистав, театральних та музичних 
постановок, концертів, фестивалів, естрадних шоу, 
циркових вистав, дискотеки, демонстрації кінофільмів для 
постановок артистичних труп, оркестрів та окремих 
виконавців 
 

1 година  

4.1 Глядацький зал 1 година 800 



4.2 Хоровий зал/танцювальний зал 1 година 450 

5 Прокат музичних інструментів, сценічних костюмів, 
реквізиту 

  

6.1 Прокат сцени 1 доба 500 

6.2 Прокат сценічних костюмів 1 костюм/ 1 
доба 

120 

6.3 Прокат музичного обладнання 1 ком 500 

    

 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                            О. Загорська 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 25 жовтня 2016 року                                                                        №200 
 
 
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 16000 грн. (шістнадцять  

тисяч 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 25жовтня 2016 р.                                                                                 №201 
 
Про надання матеріальної допомоги на поховання 

 
Розглянувши звернення  жительки м. Баранівка про надання допомоги на поховання 
померлого громадянина міста, який на день смерті ніде не працював й не отримував 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, та керуючись  
постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2007 р. N 99 Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити у наданні матеріальної допомоги на поховання гр. Петроченко Наталії 
Михайлівни у зв’язку з відсутністю документа, що померлий Павлюк Андрій 
Михайлович на день смерті ніде не працював. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                 №202 
 
Про позбавлення батьківських прав 
та призначення опікуна для малолітньої дитини 
 

Розглянувши заяву Шейдецької Ганни Олександрівни, яка проживає в мБаранівка 
ХХХХХХХХХХ про неналежне виконання батьківських обов’язків гр. Дяченко Іриною 
Олександрівною, мамою малолітньої онучки, ХХХХХХХХХХХХХ, а також щодо 
погодження її кандидатури як опікуна над цією дитиною (у випадку, якщо рішенням суду 
мати дітей буде позбавлена батьківських прав), документи, додані до заяви (акт обстеження 
матеріально-побутових умов від 24.10.2016 року, висновок Баранівської КЦРЛ про стан 
здоров’я Шейдецької Г.О. від 25.10.2016 року, характеристику, довідку про доходи та інші 
документи), виконком міської ради зазначає, що гр. Дяченко Ірина Олександрівна, 
ХХХХХХХХ, яка зареєстрована ХХХХХХХ, Баранівського району і при цьому не проживає 
за місцем своєї постійної реєстрації, ухиляється від виконання батьківських обов’язків, 
зокрема, не бере участі у вихованні доньки ХХХХХХХ, яку в січні 2016 року залишила 
заявниці і з того часу не цікавиться її здоров’ям та умовами проживання, не телефонує, не 
надає коштів на її утримання. Згідно з довідкою Йосипівської сільської ради у книзі 
реєстрації актів про народження відомості про батька записані за заявою матері згідно з 
частиною першою ст. 135 Сімейного кодексу україни. На даний час малолітня дитина 
знаходяться на повному утриманні гр. Шейдецької Г.О., яка фактично займається її 
вихованням. Шейдецька Г.О. пояснила, що Дяченко І.О. проживала в громадському шлюбі з 
її сином, який в даний час перебуває на контрактній військовій службі.  

Відповідно до довідок про доходи середньомісячний дохід Шейдецької Г.О. складає 
ХХХХХгрн. За місцем роботи характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності 
не притягувалася. Сім’я Шейдецької Г.О. проживає у власному будинку, де створені належні 
умови для утримання й виховання малолітніх дітей.  

Враховуючи особисте бажання Шейдецької Г.О. здійснювати опіку над малолітньою  
ХХХХХХХХХ(у випадку, якщо при розгляді справи в судовому порядку буде встановлено, 
що вона позбавлена батьківського піклування), висновок Баранівської КЦРЛ від 25.10.2016 
року про те, що заявниця (за станом свого здоров’я) може бути опікуном, керуючись 
Сімейним кодексом України, ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу України, пп.4 п.б ч.1 ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. З метою захисту прав малолітніх дітей підняти клопотання перед Баранівським районним 

судом щодо позбавлення батьківських прав гр. Дяченко Ірина Олександрівна, 
ХХХХХХХХ, стосовно її малолітньоїдочки ХХХХХХХХ. 

2. Затвердити висновок органу опіки і піклування про визначення кандидатури опікуна над 
малолітньою ХХХХХХХ у випадку визнання її позбавленою батьківського піклування в 
установленому законодавством порядку, а саме: визначити таким кандидатом– 



Шейдецьку Ганну Олександрівну ХХХХХ р.н., яка проживає разом з малолітньою 
ХХХХХХХХХ в мБаранівка і займається її утриманням та вихованням. 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

від 25 жовтня 2016 р.                                                                                №203 
 
 
Про визначення та обладнання місць 
для розміщення плакатів, стендів, листівок 
та інших друкованих агітаційних матеріалів  
(крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)  
з чергових місцевих виборів 18 грудня 2016 року 
 

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від  20 жовтня 2016 року № 

450 відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», статті 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Баранівської міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Визначити місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих 
агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) з 
виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів  18 грудня 2016 року згідно з дислокацією 
(додається).  

2. Відділу благоустрою Баранівської міської ради забезпечити визначені місця 
дошками оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації до 02.11.2016р.  

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

 
 

Міський голова                                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Баранівської  міської ради 
від 25.10.2016р. №  

 
 
 
 

Дислокація  
місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних 

матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) по 
виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

і відповідних сільських, селищних, міських голів  18 грудня 2016 року 
 

 
№ 
з/п 

Адреса дислокації 
(м. Баранівка) 

Найменування 

1. вул. Соборна, (поруч з дитячим майданчиком)    дошка оголошень  
2. вул. Соборна, 22  дошка оголошень 
3. вул. Звягельська, 3 (район Укрпошти) дошка оголошень 

4. 
В’їзд в місто із сторони Новоград-Волинського (біля Органік 
Мілк) 

Біг-борд  

5. 
Перехрестя доріг Старокостянтинів - Новоград-Волинський та 
Висока-Піч -Дубрівка .(біля КПП) 

Біг-борд  

6. Площа Волі (магазин Меркурій) Сіті-лайт 
7. вул. Звягельська,2 (біля гастроному) Сіті-лайт 
8. вул. Звягельська, 3 (район Укртелекому) Сіті-лайт 
9. вул. Соборна, 20 (Біля міської ради) Сіті-лайт 

10. 
На розі вулиць  Соборна та Європейська (біля магазину «Для 
Вас». 

Сіті-лайт 

 
 
 
 
 
Секретар виконавчого комітету 

керуючий справами виконкому                                                   О.С. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25жовтня 2016 р.                                                                                       №204 
 
Про надання дозволу на  
розміщення рекламного щита 

 
Розглянувши заяву ФОП Горшешніка Віктора Володимировича про надання дозволу на 

розміщення рекламного щита  та додані до неї документи, а також заслухавши пояснення 
заявника керуючись пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про 
рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067, п.5.1 та п.5.2 
Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 
11-ї сесії Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497, рішенням 
виконавчого комітету Баранівської міської ради №106 від 19.06.2014 року «Про 
затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове використання місць для 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Баранівки»виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл ФОП Горшешніку Віктору Володимировичу ХХХХХХХ на тимчасове 

використання місця, що відноситься до комунальної власності територіальної громади 
міста Баранівки для розміщення об’єкту зовнішньої реклами (рекламного щита) за 
адресою: м Баранівка, вул. Першотравенська  (навпроти повороту до 4-го пров. 
Житомирського). 

2. Зобов’язати ФОП Горшешніка В.В.: 
• Розробити ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу та схему його 

розташування, які погодити з Службою автомобільних доріг у Житомирській 
області та головним управлінням Національної поліції України в Житомирській 
області 

• Після отримання зазначеного погодження укласти з Баранівською міською радою 
договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої 
реклами, згідно з додатком 1. 

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

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



 
Додаток  до рішення виконкому  
від 25.10.2016 року №204 

 
 

ДОГОВІР  
на право тимчасового користування місцями 
для розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 
м.Баранівка « ___ »  ____________ 20__ року 
 
Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови 
_________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та _______________________________________ 
(надалі – «Користувач»), з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен 
окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

 
1. Терміни в Договорі 

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до 
Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії 
Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497.  

2. Предмет Договору 
2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце (місця) 
площею ___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами за адресою: ___________________________________________________, 
згідно зі схемою (ескізом) місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і 
на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах 
м.Баранівка, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на 
час видачі дозволів.  
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість 
користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений 
(закінчився).  
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Міська рада 
надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.  
2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове 
користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.  
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною 
частиною цього договору.  

3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Міська рада має право:  
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з 
питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці, 
положень цього договору.  
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».  
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок «Користувача» 
демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж три місяці, 
передбачених розділом 4 цього договору.  
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках, 
передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Баранівці.  
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним 



законодавством України.  
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства. 
3.2. Міська рада зобов’язується:  
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи 
пріоритетів «Користувача».  
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами 
розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці.  
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами. 
3.3. «Користувач» має право:  
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних 
конструкцій відповідно до виданих дозволів.  
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з 
дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в 
м.Баранівці. 
3.4. «Користувач» зобов’язаний:  
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», 
«Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.  
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.  
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за 
розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що діють 
на день сплати.  
3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому 
порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів 
будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та 
озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної 
мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця 
для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки 
рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.  
3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що 
заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».  
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні 
терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, 
ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної 
ситуації. 
3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за 
користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від 
того, чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує.  
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до 
належного стану.  
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для листування, 
банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.  

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 
4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, 
затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з переліком 
конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для 
узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.  
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі 
____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на 
розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач 
«Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області,  згідно з 
формулою розрахунку:  



П = S х Т,  
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу(при цьому площа 
місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції 
рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром 
горизонтальної проекції цього засобу);  
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для 
розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);  
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не 
нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, 
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.  
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, 
застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються 
вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за 
узгодженням з міським головою.  

5. Відповідальність Сторін 
5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 
заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.  
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, «Користувач» 
сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діятиме в період, за який нараховується пеня.  
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу 
конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує 
Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і 
відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.  

6. Форс – мажор 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, 
якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити 
жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили 
неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний 
термін.  
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі 
Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої 
Сторони.  
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, 
епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані 
компетентними державними органами як обставини непереборної сили.  

7. Термін дії Договору 
7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи 
дозволу.  
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту закінчення 
терміну дії пріоритету чи дозволу.  
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Міську раду за 
місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу. 
7.4. Договір достроково припиняє дію:  
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.  
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради «Користувачу» 
відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано 
рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.  
7.4.3. За рішенням суду.  
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 
3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.  



8. Прикінцеві положення 
8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, 
вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння спір 
передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області.  
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну 
силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і 
являють собою невід’ємну частину Договору.  
8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в 
усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.  
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному 
для кожної із Сторін.  
 
Термін дії договору з___________________по__________________  
Продовжено з___________________по________________________  
Продовжено з___________________по________________________ 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
 

«Сторона 1»:  «Сторона 2»: 
   

Баранівська міська рада  ____________________________ 
Місцезнаходження: 
вул. Леніна,20, м.Баранівка, 
Житомирська область, 12701 
 
код ЄДРПОУ 04344386, 
р/р________________________, 
МФО 811039 
ГУДКУ в Житомирській області. 

 Місцезнаходження: 
______________________________________ 
Адреса для листування: 
_____________________________________, 
_____________________________________ 
р/р _________________________________ в 
_____________________________________, 
МФО ________________________________ 
Код ЄДРПОУ _________________________ 
ІНП _________________________________ 
 

   
Міський голова  ___________________ 
   
__________________ /________________/  __________________ /_________________/ 
       (підпис)                               (ПІП)               (підпис)                               (ПІП)   
М.П.  М.П. 
* - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами змінюється 
із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати. 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                           О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Від 25жовтня 2016 року                                                                                      №205 
 
Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям і земельним ділянкам 
 
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. У зв’язку з поділом житлового будинку ХХХХХХХХХ, м Баранівка між його 
співвласниками в натурі (виготовлення технічних паспортів): 
• частині 51/100 даного будинку загальною площею ХХ м кв., що належить на праві 

власності Ткачук Матроні Матвіївні присвоїти поштову адресу «ХХХХХ» ; 
• частині 49/100 даного будинку загальною площею ХХ м кв., що належить на праві 

власності Цимбалюк Галині Павлівні присвоїти поштову адресу «ХХХХХ» . 
 
Міський голова                                                                                               А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О. Загорська           
 
 


