
                                                                                                                                                                                                          
  
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.03.2017                                                                                                                           № 61 
        
Про план роботи 
виконавчого комітету на другий  
квартал 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л. про 
план роботи виконавчого комітету на другий квартал 2017 року, керуючись ст.27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи виконавчого комітету 
міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на другий квартал 2017 року згідно додатку. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення до 
плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання визначених заходів у встановлені 
терміни. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Куцан Л. 
Л. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           рішення  
                                                                                                    виконавчого комітету  

                                                                                                від 30.03.2017 № 61 
 

 
ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 
на  ІІ квартал  2017 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку за І квартал 2017 
року 

28 квітня О. Ю. Демянюк О. Ю. Демянюк 

2. Про підсумки виконання міського 
бюджету за І квартал 2017 року. 

28 квітня О. Ю. Демянюк О. Ю. Демянюк 

3. Про підсумки роботи КП 
«Баранівкаміськводоканал» 

28 квітня Ю. С.Дерев’янко  Ю. С.Дерев’янко 

4. Про стан справ щодо захисту дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьківського 
піклування на території Баранівської 
міської ради 

26 травня В. О. Цицюра В. О. Цицюра  

5. Про підготовку місць масового 
відпочинку 

26 травня С. А. Виховський С. А. Виховський 

6. Про стан забезпечення ремонту доріг на 
території Баранівської міської ради 

23 червня С. А. Виховський С. А. Виховський 

 7. Про проведення на території об’єднаної 
територіальної громади місячника 
санітарної очистки та благоустрою. 

23 червня Виховський С. А. 

Радзивіл Л. А. 

Виховський С. А. 

8. Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради 
протоколів про адміністративні 
правопорушення у 2016 році. 

23 червня Посадові особи 
апарату міськради 

 

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
  

3. Організаційно-масові заходи: 
 

1. 
Підготовка та проведення Міжнародного 
дня Чорнобиля 

26 квітня Загорська О. С. 

Ошатюк Н. Б. 

 
 
 

 

2. 
Підготовка та проведення Дня пам’яті та 
примирення і Перемоги над нацизмом у 
Європі 

8-9 травня Загорська О. С. 

Ошатюк Н. Б. 

  
  
  



 
 
 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 

3.  
Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Міжнародного дня захисту дітей 

1червня Загорська О. С.  

Цицюра В. О. 

 

 

4, 
Підготовка та проведення Дня скорботи 
та вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 
 
Підготовка та проведення Дня  
Конституції України 

22 червня 

 

 

28 червня 

Ошатюк Н. Б. 

Шляхтенко В. В. 

 

Ошатюк Н. Б. 

Шляхтенко В. В. 

 

 

 

 

5. 
Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (адміністративної, житлової, з 
питань будівництва), координаційної 
ради органу опіки й піклування, 
молодіжної ради. 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 

6. 
Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень. 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 
 
 
 
 
 
 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

1. 
Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 
 

Протягом 
кварталу 

Пилипко Л. О.  

 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 30.03.2017                                                                                                       № 62 
 
Про утворення комісії  
з питань Бюджету участі 
при виконкомі міської ради 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень 3 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 17.02.2017 № 64 «Про затвердження Положення про 
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Баранівка» та від 17.02.2017 № 65 
«Про затвердження параметрів Бюджету участі на 2017 рік та прогнозних обсягів Бюджету участі 
на 2018-2019 роки», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію з питань Бюджету участі при виконкомі міської ради та затвердити у 
складі: 

Савчук 
Василь Андрійович               - заступник голови з питань діяльності виконавчого органу 
                                                   ради, голова комісії 
 
Дем’янюк 
Олена Юріївна                       - начальник управління фінансів,  заступник голови  
                                                  комісії 
Свінціцька 
Наталія Іванівна                    - спеціаліст з інвестиційних питань, секретар комісії 
 
Веретельник 
Олександр Володимирович  - головний спеціаліст юрисконсульт 
 
Ільчук 
Любов Володимирівна           - в. о. староста смт. Полянка, с. Будисько 
 
Кокітко 
Наталія Володимирівна       - перший заступник голови з питань діяльності  
                                                  виконавчого  органу ради  
Куцан  
Людмила Леонідівна              - керуючий справами виконкому 
 
Пилипко  
Лариса Олексіївна                   - спеціаліст з інформаційної роботи 
 
Радзивіл 
Ігор Миколайович                 - голова громадської організації «Життя без бар’єрів» 
 
Сидорівський  
Віктор Миколайович             - член виконавчого комітету, приватний підприємець 
 



 
 
Шевчук 
Олена Григорівна                 - начальник відділу містобудування та архітектури,  
                                                  земельних відносин та комунальної власності 
Шейдецька 
Ганна  Володимирівна               - активіст с. Климентіївка, медична сестра 
 
      
 

2. Визначити місце знаходження пункту супроводу Бюджету участі за адресою вул. Соборна, 
20, м. Баранівка, 3 поверх адмінприміщення міської ради кабінети №27, 28. 

 
3. Затвердити графік роботи пункту супроводу Бюджету участі, що додається. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 
 
 
        Міський голова                                                                          А. О. Душко 
 
        Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення  
виконавчого комітету  

від 30.03.2017 №62   
 
 
 

ГРАФІК РОБОТИ 
 

пункту супроводу Бюджету участі 
м. Баранівка, вул. Соборна, 20 

 
 

Щоденно з понеділка по п’ятницю 
з 13:00 до 16:00 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л.  Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                                          №63 
 

Про встановлення тарифу 1 Гкал 
теплової енергії для постачання 
Баранівському професійному ліцею 
 
 
 Розглянувши лист  ТОВ «ТРІА» про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії для 
постачання Баранівському професійному ліцею, який затверджений постановою НКРЕ «Про 
встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «ТРІА» від 17.03.2016 року № 344, 
керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  скорегований тариф 1 Гкал теплової енергії для постачання Баранівському 
професійному ліцею, яка надається ТОВ «ТРІА», у розмірі (розрахунок додається): 
- вартість 1 Гкал теплової енергії  всього  -  1328,36 грн. з ПДВ. 

 
2. Ввести в дію затверджений даним рішенням скорегований тариф теплової енергії для 

постачання Баранівському професійному ліцею, яка надається ТОВ «ТРІА» через 15 днів 
після оприлюднення даного рішення. 
 

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

 
 
        Міський голова                                                                          А. О. Душко 
 
        Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                    №64 
 

Про затвердження в новій редакції 
Положення про Молодіжну раду 
 

З метою широкого залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, 
сприяння розвитку, виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Затвердити в новій редакції Положення про Молодіжну раду виконавчого комітету 

Баранівської міської ради, що додається.   
2. Затвердити Молодіжну раду виконавчого комітету Баранівської міської ради у новому складі, 

що додається. 
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.2016 року №100 «Про затвердження 

Положення про Молодіжну раду» вважати таким, що втратило чинність. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 
 від 30.03.2017 №64 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Молодіжну раду виконавчого комітету Баранівської міської ради 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

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

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

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
� сприяння реалізації молодими  громадянами  конституційного права на участь в 
муніципальному управлінні; 
� забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання 
рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради; 
� навчання компетентній участі у виборах, а також процесу їх організації; 
� навчання ініціювання діяльності та активної участі у роботі громадських об’єднань (у 
рамках участі молоді у діяльності Молодіжної ради за такими напрямками: юридично-правовий, 
молодіжної політики, історія та духовність, культура та спорт, екологічний, інформаційно-
освітній, антикорупційний, молодь за чесні вибори, благоустрій населеного пункту тощо).  
� навчання компетентної громадянської участі у житті місцевої громади (у ході налагодження 
тісної співпраці із офіційними органами місцевого самоврядування). Місцева громада стає для 
молоді широким полем діяльності, застосування їхніх зусиль. Саме тут вони отримують свій 
перший і найважливіший досвід прийняття рішень щодо суспільно важливих питань. 

� сприяння створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до 
участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності; вивчення, систематичний 
аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі; 
визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та 
матеріальних гарантій молоді; розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів 
молодіжної політики, експертизи ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі; 



 
 
участь у підготовці проектів розпорядчих документів виконавчого комітету та міської ради, 
місцевих програм, віднесених до його компетенції.  

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

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

6. СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
1.До складу Молодіжної ради входять представники активної молоді від 14 до 35 років. В склад 
Молодіжної ради входять переможці конкурсного відбору. Порядок проведення якого 
затверджується рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. Загальна кількість ради 
не перевищує 25 чоловік. Склад Молодіжної ради затверджується рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради за результатами конкурсного відбору. Голова Молодіжної ради 
призначається рішенням виконавчого комітету. З членів молодіжної ради обирається заступники 
голови, голови та члени комісій. Рішення приймається простою більшістю голосів, відкритим чи 
таємним голосуванням. Процедуру голосування визначає Молодіжна рада простою більшістю 
голосів. 
2.Молодіжну раду очолює голова, якого призначають на один рік. На першому засіданні ради 
обирається заступник голови. Голова, його заступник та члени Молодіжної ради працюють на 
громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, 



 
 
громадських та місцевих інтересів. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання. 
Засідання скликає голова, а у разі його відсутності - заступник. Засідання проводяться не рідше 
одного разу на місяць. Засіданням керує голова, або його заступник - у разі відсутності голови. 

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

� культури та дозвілля; 
� розвитку місцевого самоврядування; 
� фізичної культури та спорту; 
� охорони здоров’я та екології; 
� волонтерського руху; 
� фінансового забезпечення; 
� партнерства та міжнародних відносин; 
� інформації та зв’язків з громадськістю. 
 
4.Голова міської молодіжної громадської ради: 
� організовує діяльність Молодіжної ради; 
� скликає та організовує підготовку засідання Молодіжної ради; 
� підписує документи від імені Молодіжної ради; 
� представляє Молодіжну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації. 
5.Порядок зарахування до складу Молодіжної ради визначається в Положенні про порядок 
конкурсного відбору в члени Молодіжної ради. 
6. Виключаються зі складу молодіжної ради члени: 
- за добровільною згодою; 
- за поданням Молодіжної ради у тому разі якщо її члени Молодіжної ради: 

1) пропускає 5 засідань ради на протязі календарного року без поважних причин;  
2) не приймає участь в діяльності ради; 
3) своєю поведінкою порочить репутацію ради, тощо. 
 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
Молодіжна рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. 

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

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.Забезпечення міської Молодіжної ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних 
умов роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Баранівської міської 
ради. 
2.Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виконавчим комітетом Баранівської 
міської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі пропозицій членів Молодіжної ради. 
Зміни щодо персонального складу Молодіжної ради затверджується виконавчим комітетом міської 
ради за поданням голови Молодіжної ради на основі пропозиції Молодіжної ради. 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 
 від 30.03.2017 № 64 
 

СКЛАД 
 

Молодіжної ради виконавчого комітету Баранівської міської ради 
 

Демяненко  
Юлія Ігорівна                                                - голова Молодіжної ради 
 
Гриценюк Альона                                       - секретар Молодіжної ради 
 
Члени Молодіжної ради: 
 
Бричковський Назар 
Гончарук Вікторія 
Губерт Лілія 
Дупляк Ігор 
Загорський Валентин 
Касянчук Микола 
Лисюк Дарина 
Нікітчин Дмитро 
Нікітчина Юлія 
Нікітчина Тетяна 
Оверченко Ніка 
Пулковський Віктор 
Скворцов Михайло 
Свінціцький Дмитро 
Цимбалюк Сергій 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                                                №65 
   
Про затвердження в новій редакції Положення 
про порядок конкурсного відбору в члени  
Молодіжної ради виконавчого комітету  
Баранівської міської ради 
 

З метою широкого залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, 
сприяння розвитку, виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
1.Затвердити Положення про порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної ради, що 
додається. 
2. Рішення виконавчого комітету №101 від 24.05.2016 року «Про затвердження Положення про 
порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної ради виконавчого комітету Баранівської міської 
ради» вважати таким, що втратило чинність. 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                              А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
 від 30.03.2017 №65 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок конкурсного відбору в члени Молодіжної ради   
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

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

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

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
3.1. До участі в конкурсі запрошуються молодь віком від 14 до 35 років всіх населених пунктів, що 
входять до складу Баранівської міської ОТГ . 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
4.1.Участь у конкурсі є безкоштовною. 
4.2.Мова написання проектів та творів: українська.  
4.3. Конкурс оголошується відповідно до рішення виконавчого комітету в якому зазначається: 
- Термін проведення конкурсу; 
- Умови конкурсу; 
- Порядок конкурсного відбору, тощо. 
 
4.4.За результатами конкурсного відбору визначаються переможці конкурсу (1,2,3 місце). 
4.5. Переможці конкурсу рекомендуються до включення у члени Молодіжної ради після чого 
затверджується новий її склад. 
4.6.Підсумки конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради: 
http://mrada-baranivka.gov.ua/., а також у місцевих ЗМІ. 
4.7. Вимоги до оформлення матеріалів проекту: обсяг до 10-ти сторінок (1-проекту) у програмі 
Microsoft Office Word, шрифтом Times New Roman, розмір 14. 
4.8.Проекти на конкурс подаються в електронному або у друкованому вигляді.  
4.9. Теми проектів: 

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

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

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

4.11. Учасники конкурсу натомість написання проекту можуть провести акцію на тему: 



 
 

1. Екологія міста. 
2. Культура, як запорука успіху розвитку молоді. 
3. Туризм та його основні напрямки. 
4. Ваша тема,узгоджена попередньо. 

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

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

Проводити та презентувати акції 5-10 осіб молодого віку (14-35 років). 
4.13. Разом з документами які подаються на розгляд комісії додається коротка біографічна 

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

4.14.  Одним із різновидів конкурсного відбору може бути написання творів (на тему зазначену у 
рішенні виконавчого комітету про оголошення конкурсного відбору у члени Молодіжної ради 
виконавчого комітету Баранівської міської ради). 

4.15.  За рішенням виконавчого комітету за поданням Молодіжної ради можуть бути включені до 
її складу молоді люди, які проявляють неодноразову активну громадську участь у вирішенні 
соціально-економічних, культурних, екологічних питань ОТГ. 
 

 
5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                                 №66 
 
Про оголошення конкурсного відбору  
у члени Молодіжної ради виконавчого комітету 
 

З метою широкого залучення молоді до вирішення питань міста у всіх сферах його життя, 
сприяння розвитку, виховання їх в дусі патріотизму до України та рідного міста, керуючись ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

1.Оголосити конкурсний відбір у члени Молодіжної ради серед учнів 8-11 класів 
загальноосвітніх шкіл що розташовані на території Баранівської міської ОТГ та 
підпорядковуються відділу освіти Баранівської міської ради. 
2. Затвердити конкурсну комісію щодо визначення переможців конкурсного відбору на 
право бути членом Молодіжної ради у складі згідно з додатком. 
3.Затвердити умови конкурсного відбору у члени Молодіжної ради, що додаються. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

 
 

Міський голова                                                                              А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
  рішення виконавчого комітету 
  від 30.03.2017 №66 

 
 

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

 

Загорська  
Оксана Сергіївна 

     - заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
       органу ради, голова конкурсної комісії 

Воробей Оксана  
Борисівна 

- методист відділу освіти Баранівської міської ради, заступник 
голови конкурсної комісії 

Дем’яненко Юлія  
Ігорівна 
 

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

Члени комісії: 

  

Нікітчина Юлія 
Сергіївна                                

- керівник хореографічного гуртка Баранівської гімназії, член 
Молодіжної ради; 
 

Свінціцька Світлана 
Миколаївна 

- методист відділу освіти Баранівської міської ради 

  

Свінціцька Наталія 
Іванівна 
 
Пилипко  
Лариса Олексіївна                   

- провідний спеціаліст з інвестиційних питань  
  
 

- спеціаліст з інформаційних питань 
 
 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 
від 30.03.2017 №66 

 
Умови конкурсного відбору у члени Молодіжної ради 

Мета та завдання конкурсу 

  Головною  метою конкурсу є  виявлення обдарованої молоді та залучення її до співпраці з 

органами місцевого самоврядування, підвищення рівня усвідомлення школярами їх ролі та 

значення в житті громади, можливість долучитися до розв’язання соціальних, екологічних, 

культурних громадських проблем, висвітлення власного бачення на перешкоди і перспективи 

розвитку місцевої територіальної громади. Школярі можуть поділитися своїми міркуваннями про 

майбутнє рідного краю та свого місця у ньому.  

         Завдання конкурсу: 

-    формування громадської активної життєвої позиції підростаючого покоління; 

-  сприяння становленню сучасної моделі громадянина, здатного змінити на краще своє 

життя, громади та країни в цілому; 

- формування в учнів ключових компетентностей, у тому числі громадянської, 

загальнокультурної, інформаційно-комунікативної, соціальної, здоров’язбережувальної, 

естетичної та ін. 

Учасники конкурсу 

 Конкурс оголошується з  03.04.2017 року по 24.04.2017 року включно. 
Умовою конкурсу є написання кращого твору на тему «Баранівська громада: погляд у 
майбутнє». 
Параметри написання твору: 

- Мова написання твору: українська; 
- Обсяг твору не повинен перевищувати двох сторінок А4 шрифтом Times New 

Roman, розмір 12; 
- У своєму творі учень повинен чітко висловити свої думки та погляди на 

задану тему. 

 Роботи, прийняті до розгляду членами конкурсної комісії, оцінюються за 12-бальною шкалою за 
такими критеріями: 

- Творчий підхід; 
- Відповідність заданій темі; 
- Актуальність порушеної проблеми; 
- Грамотність і лаконічність; 
- Креативність та неординарність. 

  До участі у конкурсі запрошуються учні 5-7 класів на конкурс на кращий малюнок та учні 

8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Баранівської міської ради на конкурс на кращий 

твір. 



 
 

Оформлення матеріалів 

На конкурс подаються письмові твори форматом А-4 обсягом 2-2,5 ст. та малюнки, виконані 

у довільній художній техніці (формат А-4). 

На окремому аркуші необхідно вказати: 

- прізвище, ім’я автора; 

- вік; 

- школу, клас; 

- домашню адресу, телефон.     

 
Термін перевірки творів членами конкурсної комісії становить 5 робочих днів. Після чого голова 
конкурсної комісії призначає дату визначення переможців. На засіданні конкурсна комісія 
приймає рішення про порядок відбору трьох кращих творів (наприклад шляхом голосування якщо 
однаковий високий бал отримають більше як три учасника конкурсу). 
За результатами конкурсного відбору комісія може рекомендувати виконавчому комітету 
включення більшої кількості учасників до складу Молодіжної ради з випробувальним терміном.  

 

Автори трьох найкращих творів, за їх згодою, автоматично стають представниками 

Молодіжної ради Баранівської міської ради. Конструктивні пропозиції учасників конкурсу 

будуть вивчені та, по можливості, враховані у практичній діяльності органів місцевого 

самоврядування і самоорганізації населення. 

Малюнки будуть експонуватися в міському Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                                                 № 67 
 

Про затвердження заходів щодо  
сприяння Молодіжній раді в організації  
акції «Вчимося сортувати тверді побутові відходи» 
присвяченій Дню Землі (22.04.2017 року) 
 

З  метою поширення серед населення Баранівської міської ОТГ необхідності оберігання 
навколишнього середовища від забруднення, керуючись Законами України «Про благоустрій в 
населених пунктах», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити порядок проведення акції «Вчимося сортувати сміття», що додається. 
2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення в м. Баранівка заходів, пов’язаних з Днем 

Землі у складі, що додається. 

3. Робочій групі (Савчук В. А.) забезпечити виконання вище зазначених заходів. 

4. Виділити кошти з місцевого бюджету для відділу благоустрою та ЖКГ Баранівської міської 
ради на придбання фарби та матеріалів для саморобного виготовлення урн для сортування 
сміття учасниками акції в сумі 3000 грн. (три тисячі гривень нуль копійок). 

5. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель (Довга Л. 
Ю.) провести відповідні розрахунки. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука та О.С. Загорську. 
 
 

Міський голова                                                                      А. О. Душко 
 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
від 30.03.2017 № 67 

 
 

Порядок проведення акції «Вчимося сортувати сміття» 
 

1.Молодіжна рада виконавчого комітету Баранівської міської ради спільно з відділом освіти та 
відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради: 
1) забезпечує підготовку та проведення  акції «Вчимося сортувати тверді побутові відходи»; 
2) проводить  виховні години в ЗОШ Баранівської міської ОТГ на тематику акції; 
3) проводить в школах для дітей навчання, конкурси, ігри, змагання на тематику акції. 
4) організовує та проводить  об’їзд (22.04.2017р.) учасників акції з метою встановлення 
найактивнішої громади/школи, яка долучилась до акції та отримала найбільшу суму коштів від 
зданого посортованого сміття. 

2.Найактивнішій громаді/школі буде придбано за кошти міського бюджету або залучених 
волонтерів подарунок для покращення благоустрою відповідного населеного пункту.   

 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 



 
 

 від 30.03.2017  №67 
 
 

Склад робочої групи 
з підготовки та проведення в м. Баранівка заходів, пов’язаних з Днем Землі 

 
 

Савчук 
Василь Андрійович 

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

Николишин 
Ростислав Зіновійович 

- Начальник відділу освіти Баранівської міської ради,  
- заступник голови робочої групи 

Дем’яненко Юлія  
Ігорівна 
 

   - керівник гуртка міського Будинку культури ім.А.Пашкевича,   
голова Молодіжної ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

Воробей 
Оксана Борисівна                                                                           

-  методист відділу освіти міської ради 

Свінціцька Світлана 
Миколаївна 

- методист відділу освіти Баранівської міської ради 

Свінціцька Наталія 
Іванівна 
 
Пилипко  
Лариса Олексіївна                   

- провідний спеціаліст з інвестиційних питань  
  
 

- спеціаліст з інформаційних питань 
 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
30.03.2017                                                                                                                 № 68 
 

Про затвердження заходів 
до Міжнародного дня Чорнобиля 
 
 

З метою проведення на території Баранівської громади заходів, пов’язаних із Міжнародним 
днем Чорнобиля та вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст. 38, пп.6 
п.б ч.1 ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:   
 

1. Затвердити План заходів щодо відзначення на території Баранівської громади 
Міжнародного дня Чорнобиля, що додаються. 

 
2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 

організацію проведення та фінансування вищезгаданих заходів згідно затвердженого 
кошторису  витрат. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради  О. С. Загорську.     
 
Міський голова                                                                          А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішення виконавчого 
                                                                                                      комітету   
                                                                                                       від 30.03.2017 № 68 
   

План заходів щодо відзначення на території Баранівської громади 
Міжнародного дня Чорнобиля 

 
1. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, одиноких пенсіонерів, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилити увагу до повсякденних потреб 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, зокрема, щодо поліпшення їх 
соціального забезпечення, вишукати можливості для надання їм матеріальної допомоги. 
        Управління надання соціальних послуг; 
                                                                                   відділ  бухгалтерського обліку  
                                                                                   та економічного розвитку, інвестицій  
                                                                                   та закупівель;  
                                                                                   в. о. старост. 
                                                                                   Постійно. 
 2. Спільно з громадською організацією «Чорнобиль-94» провести зустрічі з ліквідаторами аварії 
на ЧАЕС та постраждалими від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою виявлення 
соціальних проблем та вжиття заходів щодо їх розв’язання.   
                                                                                  Управління надання соціальних послуг; 
                                                                                   в. о. старост. 
                                                                                  Квітень 2016 року 
3.При наявності відповідних коштів забезпечити надання матеріальної допомоги ліквідаторам 
аварії на ЧАЕС та вдовам загиблих і померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  
       Управління надання соціальних послуг; 
                                                                                   відділ  бухгалтерського обліку  
                                                                                   та економічного розвитку, інвестицій  
                                                                                   та закупівель;  
                                                                                   Квітень 2016 року. 
 4.Забезпечити проведення благоустрою території, прилеглої до пам’ятного знака ліквідаторам 
Чорнобильської катастрофи.                               
                                                                                    Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                    комунального господарства 
                                                                                     До 10 квітня 2017 року 
.5. З метою вшанування жертв Чорнобильської катастрофи спільно із Службою цивільного захисту 
в Баранівському районі забезпечити проведення мітингу-реквієму та покладання квітів біля 
пам’ятного знака ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. 
                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту   
                                     26 квітня 2017 року. 
 6.Вручити ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які проживають на території Баранівської ОТГ, квіти з 
нагоди Міжнародного дня Чорнобиля, нагородити грамотами та цінними подарунками кращих 
активістів громадської організації «Чорнобиль94».                                                                                      
                                                                                     Міський  голова;       
                                                                                     26 квітня 2017 року.  
7.Організувати книжкові виставки «Чорнобиль – біль і скорбота».                      
                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  
                                                                                   Квітень 2017 року. 
 8.Організувати та провести в навчальних закладах Баранівської ОТГ засідання за круглим столом, 
уроки пам’яті, тематичні книжкові виставки, фотовиставки, конкурси літературних творів, 
плакатів, малюнків, літературних композицій на тему Чорнобильської трагедії.     
                                                                                        Відділ освіти.  
                                                                                        Квітень 2017 року.  



 
 
9.Провести спортивні заходи з нагоди вшанування жертв Чорнобильської катастрофи.  
                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  
                                                                                     Квітень 2017 року. 
10. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації про проведення заходу. 
                                                                                     Відділ діловодства та організаційної  
                                                                                     Роботи. 
                                                                                     Квітень 2017 року. 
     
 Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
30.03.2017                                                                                                                            № 69 
 

Про затвердження заходів 
щодо проведення на території 
Баранівської міської ОТГ 
місячника санітарної очистки 
та благоустрою 

 
 

З метою приведення території Баранівської міської ОТГ в належний санітарний стан та 
поліпшення стану довкілля, керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів», 
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
В И Р І Ш И В:  
  

1. Провести на території Баранівської міської ОТГ з 31 березня до 30 квітня 2017 року 
місячник санітарної очистки та благоустрою території Баранівської міської ОТГ. 

 2. Провести 8 квітня 2017 року суботник за участі громадян міста, селища та сіл, які 
входять в склад Баранівської міської ОТГ. 

 3. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської ОТГ місячника 
санітарної очистки і благоустрою території, що додаються. 

 4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій Баранівської міської 
ОТГ: 

1) привести в належний санітарний стан прилеглі території; 
          2) упорядкувати клумби, які знаходяться на прилеглих територіях адмінбудинків; 
          3) забезпечити посів, висадку квітів, посадку дерев та декоративних кущів на клумбах. 
 5. Керівнику ОСББ «Надія» (Радзевіл Л. А.) звернутися до голів вуличних та будинкових 
комітетів щодо залучення жителів міста до робіт з наведення належного санітарного стану на 
прибудинкових та прилеглих до будинків територіях.  
6. Підприємствам, фізичним особам підприємцям біля об’єктів торгівлі забезпечити 
упорядкування території (прибирання, фарбування, облаштування сміттєвих баків, упорядкування 
клумб тощо), що прилягає до їх об’єкта торгівлі в радіусі 15 м.  
7. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради забезпечити 
виконання вищезгаданих заходів та щотижня інформувати керівництво міськвиконкому про хід їх 
виконання. 
 9. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 29.03.2016р. №51 
по даному питанню. 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.   
 
Міський голова                                                                          А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан    
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 

 від 30.03.2017 № 69  
ЗАХОДИ   

щодо проведення на території Баранівської ОТГ місячника санітарної очистки і 
благоустрою території 

 
1.Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської ОТГ заходів місячника 
санітарної очистки та благоустрою території, спрямованих на поліпшення стану навколишнього 
природного середовища, а саме: озеленення і благоустрій території громади, очищення водних 
джерел, збереження природно-заповідних та інших об’єктів благоустрою. Встановити на території 
Баранівської ОТГ два санітарних дня – четвер та п’ятниця. 
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства.  
                                                                 31 березня-30 травня 2017 року.   

2. Забезпечити проведення на території Баранівської ОТГ суботник за участі міста, селища та сіл, 
які входять в склад Баранівської ОТГ. 
                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства.  
                                                                 8 квітня 2017 року.   

3. Провести прибирання та благоустрій міських, сільських, селищного кладовищ, які знаходяться 
на території Баранівської ОТГ. 
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   До 16 квітня 2017 року.   
4. Провести благоустрій території біля пам’ятних знаків загиблим воїнам, інших пам’ятників, 
пам’ятних знаків та братських могил.    
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  
                                                                  Постійно протягом квітня- 
                                                                  травня 2017 року.   

5. Забезпечити наведення належного санітарного стану на сміттєзвалищах. Здійснити заходи щодо 
ліквідації стихійних сміттєзвалищ.                                                                                                                      
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   Протягом квітня 2017 року.    
6. Провести розчистку й упорядкування наявних природних джерел та берегів річок, наявних на 
території ОТГ. 
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   Протягом квітня 2017 року.   
7.Провести очистку мереж зливової каналізації, водостічних канав та інших природних і штучних 
споруд відведення дощових і талих вод.                                                                                                                      
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   Протягом квітня 2017 року.   
8. Організувати проведення санітарної очистки та благоустрою парків та стадіонів, зокрема, 
підрізання дерев та посадку саджанців. 
                                                                   О.М.Драган – директор міського           
                                                                   стадіону.  



 
 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                  До 16 квітня 2017 року. 
9. Зобов’язати жителів громади провести упорядкування територій біля їхніх приватних 
помешкань та постійно проводити рейди-перевірки вулиць на предмет дотримання Правил 
благоустрою та санітарного стану. Активізувати діяльність осіб, уповноважених складати 
протоколи про адміністративні правопорушення. 
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   Протягом квітня 2017 року.   
10. Проводити підрізання дерев, які перешкоджають руху пішоходів по тротуарах, та видалення 
старих дерев, що втратили свої функції і несуть загрозу для життєдіяльності людей.                                                     
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства; 
                                                                  в. о. старост.  

                                                                   Постійно.   
 
11.Забезпечити посів, висадку квітів, посадку дерев та декоративних кущів на клумбах біля 
об’єктів соціальної сфери громади. Придбати за рахунок коштів міського бюджету саджанці дерев, 
кущів, насіння та розсаду квітів.  
                                                                    Управління фінансів міської ради; 
                                                                    Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                   комунального господарства; 
                                                                   в. о. старост.  

                                                                    До 16 квітня 2017 року.    
 
 
12.Провести санітарну очистку вулиць міста, селища та сіл, здійснити ямковий та поточний 
ремонт доріг (у межах відповідних кошторисних призначень), заміну пошкоджених дорожніх 
знаків, поновити дорожню розмітку, провести ремонт мереж вуличного освітлення.                                               

                                                      Управління фінансів міської ради; 
                                                                    відділ благоустрою та житлово- 
                                                                   комунального господарства; 
                                                                   в. о. старост.  

                                                                    До 16 квітня 2017 року.    
13.Спільно з Баранівським районним центром зайнятості проводити роботу щодо залучення до 
громадських робіт з благоустрою міста, селища та сіл безробітних, які перебувають на обліку в 
РЦЗ (за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття та співфінансування з міського бюджету). 
                                                                    Управління фінансів міської ради; 

                                                       відділ благоустрою та житлово- 
                                                                   комунального господарства; 
                                                                   в. о. старост.  

                                                                    Протягом 2017 року.   
14.Провести фарбування огорож, побілку бордюрів, тротуарів у центральній частині міста та на 
підвідомчих територіях громади. 

                                                        Відділ благоустрою та житлово- 
                                                        комунального осподарства; 
                                                        в. о. старост.  

                                                                      До 16 квітня 2017 року.   
15. Провести ремонт, облаштування, чистку й дезінфекцію громадських колодязів (за наявності 
відповідного фінансування).  

                                                        Відділ благоустрою та житлово- 
                                                        комунального осподарства; 
                                                        в. о. старост.  



 
 

                                                        Квітень-травень 2017 року.   
16. Щотижня проводити рейди-перевірки за станом виконання заходів місячника санітарної 
очистки та благоустрою території громади .  
                                                                    В.А.Савчук – заступник міського     
                                                                    голови з питань діяльності  
                                                                    виконавчого органу ради. 
                                                                    Протягом квітня 2017 року 
 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.03.2017                                                                                                       № 70 
 
Про погодження розташування  
тимчасової споруди  
для провадження підприємницької 
діяльності 
 
 

Розглянувши заяву Шпонарського М. В. щодо погодження місця розташування тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності, документи, додані до них, керуючись ст.31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності» , виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.Погодити Шпонарському Миколі Володимировичу, який зареєстрований за адресою: 
ХХХХХХХХХХ, с. Мала Козара, Романівського району місце для тимчасового (терміном не 
більше одного року з дня прийняття рішення) розташування стаціонарної тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на 
орендованій земельній ділянці за адресою: смт. Полянка, вул. Тухачевського. 
 
2.Зобов’язати Шпонарського М. В.: 
 
1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової споруди 
будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства Баранівської райдержадміністрації, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати торгівельний павільйон у повній відповідності 
до паспорта прив’язки ТС.  

2) укласти з Баранівською міською радою договір про пайову участь у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури після встановлення кошторисної вартості 
тимчасової споруди. 
3) повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А.. 
 
Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан      
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 71 

 

Про присвоєння поштових адрес  
житловим будинкам 
 

Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам та з 
метою упорядкування нумерації житлових будинків, керуючись ст.31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Присвоїти житловому будинку загальна площа якого 36,5 м кв. по І пров. 
Калиновий, м Баранівка, що належить на праві власності ХХХХХХХХ згідно 
свідоцтва на право власності виданого 28.01.1980 року, - таку поштову адресу «І 
пров. Калиновий, 4».  

2. Присвоїти житловому будинку загальна площа якого 112,3 м кв. по вул. Колгоспна, 
с. Зеремля, що належить на праві власності ХХХХХХХХХХ згідно свідоцтва на 
право власності виданого 15.12.1999 року, - таку поштову адресу «вул. Колгоспна, 
5».  

3. Зобов’язати ХХХХХХХХ та ХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів на домоволодіння. 

 
 
 
Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 72 
Про затвердження лімітів 
водоспоживання та водовідведення 
абонентам комунального підприємства 
 
 Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 21.03.2017 №49 
про затвердження лімітів водоспоживання та водовідведення абонентам комунального 
підприємства, керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити ліміти водоспоживання та водовідведення абонентам комунального 
підприємства «Баранівка міськводоканал», що додаються. 
 

2. Дане рішення набуває чинність з моменту опублікування в засобах масової інформації. 
 

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

 
Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету 

від 30.03.2017 №72 

 
 
 
 

ЛІМІТИ 
водоспоживання та водовідведення абонентам комунального підприємства 

«Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради м. Баранівка Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

№ 
з/п 

Абоненти Використання 
води, тис. м3/рік Скид стічних вод, 

тис. м3/рік 
1 2 3 4 
І Населення 45,5 45,5 
ІІ Підприємства та організації 21,8 104,8 

 

в тому числі 
  

1 ГУДКУ в Баранівському районі 0,145 
 

2 ГУ Нацполіції в Житомирській обл. 0,140 
 

3 Районна рада 0,946 0,617 
4 ДУ ЖОЛЦ ДСЕСУ 0,072 

 

5 Ветлікарня 0,125 
 

6 Архівний сектор 0,030 0,030 
7 Управління ПФУ 0,070 0,070 
8 Баранівська КЦРЛ 10,00 10,00 
9 Відділ культури 0,677 0,677 
10 Відділ освіти 6,000 12,000 
11 Міська рада (адмінбудинок) 0,184 0,184 
12 Аптека «Полісся-фарм» 0,051 

 

13 ФОП Дацюк Н.В., 0,085 0,085 
14 ФОП Дідківська В.М. 0,292 0,292 
15 ФОП Болячко Л.П., 0,027 

 

16 Райффайзен Банк Аваль 0,019 0,019 
17 1Ш Шура К.Ю. 0,084 0,084 
18 Баранівський РЕМ , енергозбут 0,090 0,090 
19 Редакція газети «Слово Полісся» 0,034 

 

20 ФОП Стасюк В.В. 0,009 0,009 
21 ПАТ «Укртелеком» 0,096 0,041 
22 ПП Матвієнко В.М. 0,100 

 

23 ПАТ «Житомиргаз» 0,485 
 

24 Споживче товариство 0,044 0,044 
25 ФОП Чубар Р.І. 0,011 0,011 
26 ФОП Зелінська Н.В. 0,122 

 

27 ФОП Генсіцька Т.С. 0,370 0,370 
28 ФОП Горбатюк А.С. 0,005 

 

 



 
 

29 ФОП Голумбієвський Ф.Е. 0,182 0,182 
30 ФОП Ільчук О.І. 0,063 

 

31 ТОВ «Дельфін» 0,021 0,021 
32 ТОВ ТК «полісся-продукт» 0,155 0,155 
33 ФОП Лавренчук В.М. 0,035 0,035 
34 ПП Прокопів М.М. 0,053 0,053 
35 Кредитна спілка «Добробут» 0,061 

 

36 ФОП Воробей О.П. 0,024 
 

37 ФОП Сидорівська О.Ф. 0,032 0,032 
38 КП «Полісся» 0,165 

 

39 ПП Стахович Н.В. 0,007 0,007 
40 ФОП Герус С.А. 0,095 

 

41 ПП «Термінал-Сервіс» 0,08 
 

42 ФОП Ковальчук Ю.В. 0,011 0,011 
43 ФОП Вельчинська А.В. 0,074 0,074 
44 ФОП Дідківська С.М. 0,009 0,009 
45 ТОВ «Українські торгівельні мережі» 0,023 0,023 
46 ФОП Лисюк С.М. 0,002 

 

47 Релігійна громада Свідків Єгови 
 

0,240 
48 ТОВ «Баранівський молокозавод» 

 

16,10 
49 ФОП Кучер О.А. 0,280 0,280 
50 ПП «Г ермес» 

 

0,800 
51 ТОВ «ЕКО НОВА» 

 

5,747 
52 СП ТОВ «Ріф-1» 

 

0,574 
53 ТОВ «Органік Мілк» 

 

55,80 
54 Амбулаторія с. Зеремля 0,090 

 

ІІІ Власні потреби 30,7 11,6 
 

РАЗОМ: 98,0 161,9 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 73 

 

Про встановлення 
Поточних індивідуальних  
технологічних  
нормативів 
 
 Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 24.03.2017 № 53 
про встановлення Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 
для потреб комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», відповідно до підпункту 1 
пункту „а” статті 30 „Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 29 Закону 
України „Про питну воду та питне водопостачання, статті 40 Водного Кодексу України, наказу 
Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 р. № 179 „Про затвердження Порядку  розроблення та 
затвердження технологічних нормативів використання питної води  підприємствам, які надають 
послуги з централізованого водопостачання та /або водовідведення” зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03.09.2014 р. № 1063/25839, виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для 
потреб комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», терміном на 5 років, що 
додаються. 
 

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

 
Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 

від 30.03.2017№73 
 
 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної 
води комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» Баранівської 
міської ради Житомирської області 

 

№ 

з/п 
Складові поточного індивідуального 

Технологічного нормативу 
використання питної води 

Поточний ІТНВПВ 

тис.м3/рік 
м3/1000м3поданої 

води 

1 2 3 4 
 

І.Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві 
1.1. Витоки води 19,0 236,33 

1.1.1 Витоки води при підйомі та 
очищенні 

0 0 

1.1.2 Пов’язані з аваріями на 
трубопроводах 0,018 0,22 

1.1.3 Сховані витоки води з 
водопровідних мереж 

17,612 219,06 

1.1.4 
Витоки через нещільність арматури 

0,154 1,92 

1.1.5 Витоки з ємкісних споруд 1,216 15,13 

1.1.6 Витоки на водорозбірних колонках 0 0 

1.2. Не обліковані втрати води 2,860 35,57 
1.2.1 На приладах обліку 1,608 20,00 

1.2.2 Невідповідність норм 
водоспоживання 0,280 

3,48 

1.2.3 Несанкціонований розбір води 0,965 12 
1.2.4 На протипожежні цілі 0,007 0,09 

 Всього по розділу 1: 21,86 271,90 

1.3 Технологічні витрати води 8,791 109,34 
1.3.1 На приготування питної води 5,381 66,93 
1.3.2 На роботу хімічної лабораторії 0 0 
1.3.3 На транспортування води 3,010 37,44 
1.3.4 На обмивання і дезінфекцію РЧВ 0,240 2,98 
1.3.5 На допоміжних об’єктах 0,059 0,73 
1.3.6 На господарсько-питні потреби 

робітників 0,101 1,26 
1.3.7 На утримання ЗСО та приміщень 0 0 

 

Всього у пункті 1 30,651 381,24 
2.Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві 

1.4.1 На очищення стічних вод 0 0 
1.4.2 На господарсько-питні потреби 

робітників 
0,101 1,26 



 
 

1.4.3 На утримання ЗСО та приміщень 0 0 
 

Всього у пункті 2 0,101 1,26 
 

Поточний Г Н И М И  для підприємства 
 

ІТНВПВ у водопровідному 
господарстві 

30,651 381,24 
 

ІТНВПВ у каналізаційному 
господарстві 

0,101 1,26 
 

Разом: 30,752 382,50 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 74 

 

Про затвердження  
планової калькуляції 
 
 
 Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 27.03.2017 № 54 
про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску, керуючись ст. ст. 28,40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити планову калькуляцію 1 м. куб. піску, що додаються. 
 

2. Дане рішення набуває чинність з моменту опублікування в засобах масової інформації. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А.. 
 

 
Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан                                                                
 
 
 



 
 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
рішення виконавчого комітету 

 від 30.03.2017 №74 
 
 
 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
 
 

1. Заробітна плата           
2. Нарахування на 

1 куб. м піску, грн./рік 
кар’єр                склад 
 
42400,00 

                                   
42400,00 зарплату 9328,00 

3. Амортизація 10633,44 

4. Матеріали 1123,75 

5.Запасні частини 13145,96 

6. Паливо-мастильні матеріали 21990,80 

7. Податки 3793,51 

РАЗОМ: 102415,46 

Адмінвитрати  5% 5120,77 

РАЗОМ: 107536,23 

Рентабельність 15% 16130,44 

РАЗОМ: 123666,67 

ПДВ 20% 24733,33 

ВСЬОГО: 148400,00 

Кількість піску всього, куб. м 2000 
 

Ціна за 1 куб.м /1 т з кар’єру 74,20 / 53,00 
(1 куб.м х 1,4 = 1 т) 

Доставка 1 м куб. , грн. 16,25 
Погрузка 1 м куб. 6,35 
РАЗОМ: 22,60 

Ціна за 1 куб.м /1 т зі складу 96,80 / 69,14 
(1 куб.м х 1,4 = 1 т) 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 75 
 
Про організацію сезонної 
торгівлі 
 

Розглянувши заяву ФОП Антонюка Л. О. щодо надання дозволу на встановлення 
холодильного обладнання біля магазину по вул. Соборна, 17А на літній сезон з метою сприяння 
розвитку малого бізнесу на території міста та залучення коштів на будівництво, розширення, 
ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, керуючись п 
5 ст. 28, п 8 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

    
ВИРІШИВ:   
 
1. Надати дозвіл на сезонну торгівлю з 16.03.2017 року по 30.08.2017 року фізичній особі 
підприємцю Антонюку Леоніду Олеговичу біля торгівельного павільйону за адресою вул. 
Соборна, 17А, м. Баранівка шляхом встановлення холодильного обладнання розміром 1,5 кв. м. 
 
 2. Зобов’язати ФОП Антонюка Л. О.: 
1) сплачувати внески на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів 
благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 
2) головному спеціалісту юрисконсульту (Веретельник О. В.) укласти угоду про сплату пайової 
участі (проект договору додається).  
 
3.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради В. А. Савчука.   
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 
 

 
                                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
 30.03.2017                                                                                                            № 76 

            

Про надання дозволу  
на облаштування бруківки 

 
 

Розглянувши заяву Щотова В. А. щодо надання дозволу на облаштування бруківки біля 
власного магазину по вул. Звягельська, 2  та з метою сприяння розвитку інфраструктури міста, 
керуючись п 5 ст. 28, п 8 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

    
ВИРІШИВ:   

1. Надати дозвіл Щотову Василю Андрійовичу жителю м. Баранівка, ХХХХХХХХХ на 
облаштування бруківки біля власного магазину по вул. Звягельська, 2. 
  

 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 77 
        
Про доцільність позбавлення  
батьківських прав  

    
Розглянувши заяву Зінчук Любов Петрівни, ХХХХХХ р.н., яка проживає за адресою м. 

Баранівка, вул. ХХХХХХХ, про неналежне виконання батьківських обов’язків Марчук Оленою 
Анатоліївною, ХХХХХХ, та Дулевичем Олексієм Олександровичем, ХХХХХХ. відносно дитини 
ХХХХХХХ р.н., відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, 
та врахувавши пропозиції координаційної ради з питань охорони дитинства при виконавчому 
комітеті міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити висновок координаційної ради з питань охорони дитинства при  виконавчому 

комітеті міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав Марчук Олену Анатоліївну 
та Дулевича Олексія Олександровича по відношенню до сина ХХХХХХХ р. н. (висновок 
додається). 

2.Головному спеціалісту юрисконсульту міської ради (Веретельник О. В.) підготувати та 
подати позовну заяву до суду по даному питанню. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 

                                                                                              від 30.03.2017 №  77 
 

Висновок  
координаційної ради з питань охорони дитинства при виконкомі міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав Марчук О.А. та Дулевича О.О.  
 

 Розглянувши представлені документи громадянкою Зінчук Любов Петрівною, бабусею 
малолітнього ХХХХХХХ, заслухавши інформацію представника Управління надання соціальних 
послуг, служби у справах дітей РДА, інформацію заявниці з’ясовано наступне:  

ХХХХХ р.н. впродовж 2-х років проживає з бабусею Зінчук Л.П., ХХХХХХХ. та дідусем 
Зінчук А.Ю., ХХХХХХ. за адресою м. Баранівка, ХХХХХХХ, які відповідно забезпечують для 
внука належний рівень життя (повноцінне харчування, придбання одягу, взуття, інших необхідних 
речей). Бабуся  Зінчук Л.П. забезпечує лікування внука, так як дитина має проблеми зі здоров’ям. 

Денис навчається в 3 класі Баранівської гімназії, зі слів класного керівника дитина 
регулярно відвідує школу, домашні завдання з Денисом виконує бабуся. Дитина завжди 
підготовлена до уроків, має охайний вигляд.  

Марчук Олена Анатоліївна, ХХХХХХ., мама Дениса, не працює, проживає із 
співмешканцем Хоменко О.В., ХХХХХХ., за адресою м. Баранівка, ХХХХХХХ.  Жінка 
ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зловживає алкоголем, матеріально не підтримує 
сина.  

Біологічний батько дитини Дулевич Олексій Олександрович, ХХХХХХ. вихованням сина 
також не займається, не надає коштів на його утримання, зі слів бабусі періодично спілкується з 
сином в телефонному режимі. 

Шлюб між батьками розірвано 16 жовтня 2007 року. 
На обліку сім’я Марчук не перебувала, так як бабуся впродовж тривалого часу намагалася 

самостійно виправити дану ситуацію (неодноразово лікувала дочку від алкогольної залежності, 
методом посильного впливу виховувала дочку).   

07.03.2017 року здійснено візит до сім'ї Марчук Олени Анатоліївни з метою вивчення 
матеріально-побутових умов проживання дитини спільно з  представником ССД РДА за адресою 
м. БаранівкаХХХХХХХ. На момент обстеження (09.00) Олена Анатоліївна в колі чоловіків 
гостювали, була в нетверезому стані, сина вдома не було, про відвідування школи сином жінка 
інформації не дала, дитячі речі в будинку відсутні, було неприбрано. Факт проживання сина в 
своїх батьків жінка підтвердила. 

В ході візиту до сім’ї Зінчук Л.П. встановлено, що бабуся створила всі необхідні умови для 
проживання, виховання та розвитку дитини, відведено окрему кімнату.  

Марчук О.А. та Дулевич О.О. свідомо самоусунулися від виховання сина, своєю 
неналежною поведінкою негативно впливають на свідомість дитини. У Дениса сформована 
прив’язаність до бабусі та дідуся. 
   

На підставі вищевказаного та керуючись ст.164 п. 2 Сімейного кодексу України, з метою 
забезпечення соціального захисту малолітнього Дулевича Дениса Олексійовича, права на 
здоровий розвиток дитини, навчання та його виховання вважати за доцільне позбавити Марчук 
Олену Анатоліївну, ХХХХХХ. та Дулевича Олексія Олександровича, ХХХХХХХ.  батьківських 
прав відносно малолітнього сина Дулевича Дениса Олексійовича, ХХХХХ р.н. в зв’язку з 
невиконанням батьківських обов’язків. 

 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 

 



 
 

 
 

 
                                              

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 30.03.2017                                                                                                    № 78 

 

 
Про затвердження графіка  
особистого прийому 
громадян в Баранівській міській раді 
 у новій редакції 
  

         З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на 
звернення, відповідно до статті 40 Конституції України, статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування», керуючись п.п.19 ,20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити   графік   особистого прийому  громадян міським головою, першим 
заступником та  заступниками міського голови виконавчого комітету Баранівської міської ради, 
що додається. 

2. Визначити дні особистого прийому громадян в. о. старостами громади –щовівторка. 
3.Відділу   діловодства та організаційної роботи  Баранівської   міської ради (Костецька О. 

Д.) забезпечити опублікування графіка особистого прийому громадян у засобах масової 
інформації. 

4.Рішення виконавчого комітету   від    28.02.2017 № 33  «Про затвердження графіка 
особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Баранівської міської 
ради на 2017 рік» визнати таким, що втратило чинність. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами  виконавчого 
комітету Баранівської міської ради Куцан Л.Л.. 
  

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
      рішення виконавчого комітету  

                                                                                          від 30.03.2017 №78 
  
 

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян посадовими особами   

міської ради   
 

Голова міської ради 
Душко Анатолій Олександрович 

 
другий та четвертий понеділок щомісяця з 
9:00 до 12:00 – в міській раді, каб. 
  
перший та третій понеділок щомісяця –
 виїзні прийоми громадян 

 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

 
Кокітко Наталія Володимирівна другий та четвертий четвер щомісяця з 

09.00 до 12.00 – в міській раді, каб. 
перший та третій четвер щомісяця – виїзні 

прийоми громадян у селах громади 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

 

Савчук Василь  Андрійович 
 

друга та четверта п’ятниця щомісяця з 09.00 
до 12.00 в міській раді, каб. 
  
перша та третя п’ятниця щомісяця – виїзні 
прийоми громадян у  селах громади 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

 

Загорська Оксана Сергіївна Другий та четвертий вівторок щомісяця з 
09.00 до 12 в міській раді, каб. 
перший та третій вівторок щомісяця – 
виїзні прийоми громадян у селах громади 
 

Секретар ради 
Оханський Юрій Миколайович Друга та четверта середа щомісяця з 09.00 

до 12 в міській раді, каб. 
перша та третя середа щомісяця – виїзні 
прийоми громадян у селах громади 
 

 

 

  

Примітка: час і місце проведення виїзних прийомів визначається за окремим графіком, що 
затверджується щокварталу. 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                      
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 79 

 

Про проведення на території громади  
місячника з упорядкування та облаштування 
спортивних майданчиків 
 

З метою організації та проведення на території Баранівської міської ОТГ місячника з 
упорядкування та облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх- спільна турбота», 
керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради  
В И Р І Ш И В:  
 

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської ОТГ місячника з 
упорядкування та облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх- спільна 
турбота» з 1 по 30 квітня 2017 року, що додаються. 

2. Відділам: культури, сімї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) та освіти міської 
ради (Николишин Р. З.) забезпечити виконання вище зазначених заходів. 

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради Загорську О. С. 

 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 

 від 30.03.2017 № 79  
ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської міської ОТГ місячника 
з упорядкування та облаштування спортивних майданчиків 

«Спорт для всіх- спільна турбота» 
 

1. Визначити стан спортивних майданчиків, які використовуються для проведення заходів з 
фізичної культури і масового спорту та в місцях масового відпочинку населення, обсяг 
необхідних робіт та їх ресурсне забезпечення. 

 
                                                                                                       Відділи: благоустрою та житлово- 

                                                                                    комунального господарства; 
                                                             культури, сім’ї,  

                                                                             молоді та спорту; освіти 
                                                                        До 5 квітня 2017 року 

2. Визначити обсяг необхідних робіт. 
                                                                                             Відділи: благоустрою та житлово- 
                                                                                             комунального господарства; 
                                                                                             культури, сім’ї,  
                                                                                             молоді та спорту; освіти 
                                                                                             До 5 квітня 2017 року 

3. Залучити суб’єктів підприємництва та громадських організацій, мешканців населених 
пунктів, волонтерів, учнівську та студентську молодь до ремонту та облаштування 
спортивних майданчиків. 
                                                                                             Відділи: благоустрою та житлово- 
                                                                                             комунального господарства; 
                                                                                             культури, сім’ї,  
                                                                                             молоді та спорту; освіти 
                                                                                             Протягом квітня 2017 року 

4. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід проведення робіт та окремих 
заходів у рамках місячника «Спорт для всіх- спільна турбота». 
                                                                                             Спеціаліст з інформаційної 
                                                                                             діяльності. 
                                                                                             Протягом квітня 2017 року 

5. Інформувати сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про результати 
проведення місячника «Спорт для всіх- спільна турбота». 
                                                                                             Відділ культури, сім’ї,  
                                                                                             молоді та спорту. 
                                                                                             До 12 травня 2017 року 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 80 
 
Про присвоєння почесного звання  
«Мати - героїня» 

 Враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов 
для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і 
моральних здібностей, розглянувши подані документи, відповідно до Закону України “Про державні 
нагороди України”, Указів Президента України від 29 червня 2001 року № 476 “Про почесні 
звання України”, від 19.02.2003 року №138/2003 “Про порядок представлення до нагородження та 
вручення державних нагород України”, керуючись ст. 39 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 
          1.Висунути кандидатуру Процун Наталії Володимирівни, жительки с. Йосипівка для нагородження 
почесним званням України «Мати – героїня».  
         2.Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) підготувати і 
направити до Баранівської районної державної адміністрації подання та нагородний лист про 
присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” багатодітній матері Процун Наталії 
Володимирівні, яка народила та виховала 6 дітей. 
         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 
  
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 81 
 
 
Про затвердження Положення  
про комісію по визначенню  
кандидатур на  присвоєння  
почесного звання України  
«Мати - героїня» 
 
           Відповідно до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання 
України», керуючись ст. 39 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
виконавчий комітет Баранівської міської  ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 
звання України «Мати - героїня», що  додається. 

2. Затвердити комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання України 
«Мати - героїня» у складі, що додається. 

3. Координаційне забезпечення виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Загорську О.С. 
 
 
 

 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

від 30.03.2017  №81 
 

 
  
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» 
  

І. Загальні положення 
 

1.1. Для вирішення у встановленому законодавством порядку питань з присвоєння 
почесного звання «Мати-героїня» жінкам, які мешкають на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
утворюється комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (далі – 
Комісія). 

Комісія є постійно діючим дорадчим органом, завданням якого є попередній розгляд 
питань з присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 

 
1.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про 

державні нагороди України», Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 
«Про почесні звання України», постановами Кабінету Міністрів України, указами та 
розпорядженнями Президента України, рішеннями Баранівської міської ради та рішеннями 
виконавчого комітету Баранівської міської ради, розпорядженнями Баранівського міського голови, 
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність виконавчого комітету 
Баранівської міської ради, а також цим Положенням. 

 
1.3. Діяльність Комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах 

законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують 
допомоги щодо забезпечення їх прав, інтересів. 

 
ІІ. Формування та склад Комісії 

 
2.1. Комісія створюється виконавчим комітетом Баранівської міської ради. До складу 

Комісії, яка формується у порядку, визначеному цим Положенням, входять представники органів 
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадськості, депутатського 
корпусу Баранівської міської ради, інших установ та організацій у загальній кількості не менше 6 
осіб. 

 
2.2. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів 

Комісії. 
Головою Комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

на якого, відповідно до розподілу обов’язків, покладається відповідальність за координацію 
діяльності у соціальній сфері. 

 
2.3. У разі персональних змін членів та секретаря Комісії або їх відсутності у зв’язку з 

відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки входять до її складу 
за посадами. 

 
 
 
 
 



 
 

ІІІ. Основні напрямки роботи та функції Комісії 
 

3.1. Комісією попередньо розглядаються питання, що входять до повноважень 
виконавчого комітету Баранівської міської ради в частині визначення кандидатур серед жінок, які 
проживають на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, для 
представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».  

 
3.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає: 
1) пропозиції (подання) керівників підприємств, установ, організацій міста щодо 

визначення кандидатур серед жінок, які проживають на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, для представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-
героїня»; 

2) документи жінок, які проживають на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»; 

3) відповідність поданих документів до вимог законодавства щодо вагомого особистого 
внеску у вихованні дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку 
їх творчих здібностей, формування високих духовних, моральних якостей; 

4) інші питання, які випливають із покладених на неї завдань. 
 
3.3. За результатами розгляду по кожному питанню Комісія надає пропозиції щодо 

визначення кандидатур матерів для представлення на присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня». Дані пропозиції з іншими документами направляються на розгляд виконавчого 
комітету Баранівської міської ради для прийняття рішення.  
 

IV. Права Комісії 
 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для діяльності 
Комісії інформацію від громадян, органів виконавчої влади,  
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, 
правоохоронних органів. 

 
 

4.2. Залучати працівників структурних підрозділів Баранівської міської ради, 
підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням із їх керівниками) для 
розгляду питань, що належать до компетенції Комісії. 
 

V. Організація роботи Комісії 
 

5.1. Комісія проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Комісії є 
повноважним за присутності на ньому простої більшості членів від її загального 
складу. 

 
5.2. Засідання Комісії веде її голова або за його відсутності – заступник голови.  

 
5.3. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу 

на півріччя. 
 

5.4. Організація скликання засідання Комісії покладається на її секретаря.  
 

5.5. Рішення Комісії оформлюється протоколом. Протокол засідання складає 
секретар Комісії. Протокол засідання Комісії та витяги з нього підписують голова 
Комісії та секретар. 

 
5.6. Матеріали, що подаються до Комісії, реєструються у книзі обліку та 

розглядаються у визначені законодавством терміни.  



 
 

Кожне питання розглядається в присутності заявника (заявників). 
Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх 
письмової згоди (прохання), або за рішенням Комісії, що обов’язково фіксується в 
протоколі. 

 
5.7. За результатами обговорення члени Комісії більшістю голосів від присутніх 

на засіданні надають пропозиції, які заносяться до протоколу засідань Комісії. У разі 
рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії. 

 
VІ. Повноваження окремих членів Комісії 

 
 6.1. Голова Комісії:  
 1) скликає та координує роботу Комісії; 
 2) проводить засідання, підписує протоколи засідань Комісії; 
 3) після визначення пропозицій Комісією візує документи, які подаються на підпис 
Сумському міському голові. 

 
6.2. Секретар Комісії: 
1) організовує скликання засідання Комісії; 
2) веде протокол засідання Комісії; 
3) реєструє всі матеріали, які надходять до Комісії; 
4) готує проекти відповідей на звернення, клопотання та нагородні листи по узгодженим 

кандидатурам матерів для представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-
героїня»; 

5) відповідає за ведення діловодства, належне оформлення матеріалів, необхідних для 
проведення засідань Комісії. 
 

VІІ. Прикінцеві положення 
 

7.1.  Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. 
 

7.2. Члени Комісії не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в 
результаті роботи. 
 

7.3.  Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється виконавчим 
комітетом Баранівської міської ради. 
 

7.4.  Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Управлінням надання 
соціальних послуг Баранівської міської ради. 
 

7.5.  Всі питання, що не врегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішення виконавчого комітету 

  від 30.03.2017   №81 
 

 
Склад комісії по визначенню кандидатур 

на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» 
 

Загорська  
Оксана Сергіївна                        – заступник міського голови з питань  
                                                      діяльності  виконавчих органів ради, голова комісії 
 
Цицюра  
Володимир Олександрович     – начальник управління надання соціальних послуг, 
                                                      Заступник голови комісії 
 Кучинська  
Інна Володимирівна                  – головний спеціаліст по забезпеченню соціальних 
                                                       послуг  для сім’ї, дітей та молоді, секретар комісії 
Члени комісії: 
 
Герасимчук  
Валентина Миколаївна               – керівник психологічної служби  
                                                         загальноосвітніх закладів громади 
Самчук  
Олександр Валентинович          – депутат міської ради (за згодою) 
 
Ковбан  
Галина Ігонівна                           – головний спеціаліст сектору профілактичної 
                                                       роботи ССД РДА (за згодою) 
 
Ошатюк  
Надія Богданівна                           – начальник відділу культури, сім’ї молоді та спорту Баранівської               

міської ради 
 
 
 
Староста /відповідного населеного пункту з якого кандидатура/. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                       № 82 
 
Про встановлення розміру пайової участі 
Майданюку В. В. 
 
 Розглянувши клопотання ФОП Майданюка Василя Вікторовича щодо укладання договору 
про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівка та визначення розміру пайової участі, 
керуючись Порядком пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Баранівки, затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання від 
05.12.2013р. №1361, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 
28,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ФОП 
Майданюку Василю Вікторовичу за реконструкцію кафе-бару під магазин, що знаходиться за 
адресою вул. Звягельська,2, м. Баранівка, у розмірі   5 % від кошторисної вартості будівництва, що 
становить  5100 грн. 00 коп. (п’ять тисяч сто гривень  нуль копійок). 

2.Затвердити розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки, 
що додається. 

3.Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури міста  Баранівки, що додається. 

4.Встановити ФОП Майданюку В. В. термін сплати пайової участі у розвиток 
інфраструктури м.Баранівки до 01.05.2017 року єдиним платежем. 

5.Уповноважити міського голову на підписання договору про пайову участь у розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки відповідно до цього рішення. 

6.Зобов’язати ФОП Майданюка В. В. протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня прийняття 
цього рішення укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Баранівки. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю собою. 
 
Міський голова                                                                                   А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення виконавчого комітету 
                                                             30.03.2017 №  82 

 
 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ           
   М.  БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 
 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ФОП Майданюку В. В. в особі Майданюка Василя Вікторовича, який проживає вул. 
ХХХХХХХХ м. Баранівка, Житомирської області, і діє на підставі паспорта серії _______, 
виданого ___________ РВ УМВС України у Житомирській області __________., ідентифікаційний 
номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, відповідно до умов Договору 
про пайову участь у розвитку інженерно- транспортної інфраструктури м.Баранівки від «___» 
__________ 20__р. №_____ домовилися про таке: 
1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у зв'язку 
встановленням тимчасової споруди- торговельного павільйону по вул. Звягельська,2 м. Баранівка, 
який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва 
об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. №3038-VІ «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста Баранівки, 
затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 (далі за текстом 
— Порядок). 
2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-
правових актів, стала надана Замовником заява. 
3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, 
договори, кошториси тощо): Наказ від ______________________ 
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва 
становить: 102005 грн. 
5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, 
споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і 
споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять: 
_________________ - __________________________________. 
6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї 
земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час 
розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на момент підписання 
цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та прописом). 
7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради (виконавчого 
комітету) від 30.03.2017 № 82 становить: 5%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та становить:  

П =(З-З буд. інші) × В=(____-0)х__%=___грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований розмір 
пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 
З буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 
9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких 
зберігається у Замовника, другий — у Баранівській міській раді. Цей Додаток є невід'ємною 



 
 
частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівкивід «___» 
__________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього 
періоду дії основного Договору. 
 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Майданюк Василь Вікторович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м. Баранівка 
вул. Соборна,20                                                        ХХХХХХХХХ, 
____________________________                             ___________________________ 
_                                                                                   паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________А. О. Душко           ____________________ В. В. Майданюк 

 м.п. м.п. 
 
 
 
Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                     рішення виконавчого комітету 
                                                            30.03.2017 № 82 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

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

м. Баранівка                                                           «___» ___________ 20__ р. 
Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ФОП Майданюк В. В.. в особі Майданюка Василя Вікторовича, який проживає  
ХХХХХХХХ, м. Баранівка, Житомирської області, і діє на підставі паспорта серії _______, 
виданого ______________РВ УМВС України у Житомирській області __________., 
ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, уклали даний 
договір про наступне: 

І Предмет договору 
 

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

ІІ  Обов’язки сторін 
1.Сторона 1 зобов’язується: 
1).Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань Сторони 2 
у сфері містобудівної діяльності. 
2).Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 
будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  
3).Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник у 
відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, та з 
урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі. 
4).Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 
до міського бюджету.  
2. Сторона 2 зобов’язується:  
1).При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 
дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, чинних норм і 
правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка. 
2).Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 
3). Сплатити кошти пайової участі в сумі 5100 грн. (п’ять тисяч сто  гривень нуль копійок ) згідно 
з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до міського бюджету на 
розрахунковий рахунок №________________ у _______________________________________. 
                                                                                                                      (назва банку) 
(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») 
на умовах і в терміни, передбачені даним Договором. 

 
ІІІ Права сторін 

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



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

ІVРозмір залучених коштів та порядок їх внесення 
1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової участі 
замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням  
міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 
№ 82 розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури міста становить 5 % 
від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва. 
Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 102005 грн., величина пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста згідно з розрахунком становить  5100 грн. (п’ять тисяч сто гривень). 
2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 01.05.2017 року.  
4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної у 
пункті 1 розділу ІV цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості 
будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) кошти на 
розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкта 
містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору. 
Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити, розраховується у відсотках, зазначених у пункті 
1 розділу ІV цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта 
містобудування. 
5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної 
вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, надміру сплачена 
сума  Стороні 2 не повертається. 
 

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

VI Додаткові вимоги 
1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою 
сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору. 
2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або 
відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за 
взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), 
що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення 
змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської 
ради, прийняте в установленому законом порядку. 
3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 



 
 
4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 
примірник має однакову юридичну силу. 

 
VII Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Майданюк Василь Вікторович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м. Баранівка 
вул. Соборна,20                                                        ХХХХХХХХХХХ, 
____________________________                             ___________________________ 
_                                                                                   паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________А. О. Душко           ____________________ В. В. Майданюк 

 м.п. м.п. 
                                                                                         м.п. м.п. 
 
 
Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.03.2017                                                                                                                           № 83 
        
 
Про встановлення розміру пайової участі 
Щотову В. А. 
 
 Розглянувши клопотання ФОП Щотова Василя Анатолійовича щодо укладання договору 
про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівка та визначення розміру пайової участі, 
керуючись Порядком пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м.Баранівки, затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання від 
05.12.2013р. №1361, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 
28,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ФОП Щотову 
Василю Анатолійовичу за об’єкт будівництва встановлення тимчасової споруди-торгівельного 
павільону, що знаходиться за адресою вул. Звягельська, м. Баранівка, у розмірі   5% від 
кошторисної вартості будівництва, що становить 3056 грн. 00 коп. (три тисячі п’ятдесят шість   
гривень  нуль копійок). 

2.Затвердити розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки, 
що додається. 

3.Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури міста  Баранівки, що додається. 

4.Встановити ФОП Щотову Василю Анатолійовичу термін сплати пайової участі у 
розвиток інфраструктури м.Баранівки до 01.05.2017 року єдиним платежем. 

5.Уповноважити міського голову на підписання договору про пайову участь у розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури м.Баранівки відповідно до цього рішення. 

6.Зобов’язати ФОП Щотову Василю Анатолійовичу протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня 
прийняття цього рішення укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м.Баранівки. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю собою. 
 

Міський голова                                                                                            А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення виконавчого комітету 
                                                             30.03.2017 №  83 

 
 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ             М.  
БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 
 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ФОП Щотов В. А. в особі Щотова Василя Анатолійовича, який проживає 
ХХХХХХХХХХХХХХХ, м. Баранівка, Житомирської області, і діє на підставі паспорта серії 
_______, виданого ___________ РВ УМВС України у Житомирській області __________., 
ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, відповідно до 
умов Договору про пайову участь у розвитку інженерно- транспортної інфраструктури 
м.Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке: 
1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у зв'язку 
встановленням тимчасової споруди- торговельного павільйону по вул. Звягельська, мБаранівка, 
який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва 
об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. №3038-VІ «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста Баранівки, 
затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 (далі за текстом 
— Порядок). 
2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-
правових актів, стала надана Замовником заява. 
3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, 
договори, кошториси тощо): Наказ від ______________________ 
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва 
становить: 61122 грн. 
5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, 
споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і 
споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять: 
_________________ - __________________________________. 
6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї 
земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час 
розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на момент підписання 
цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та прописом). 
7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради (виконавчого 
комітету) від 30.03.2017 №83 становить: 5%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та становить:  

П =(З-З буд. інші) × В=(____-0)х__%=___грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований розмір 
пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 
З буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 
9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких 
зберігається у Замовника, другий — у Баранівській міській раді. Цей Додаток є невід'ємною 
частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівкивід «___» 



 
 
__________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього 
періоду дії основного Договору. 
 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Щотов Василь Анатолійович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м. Баранівка 
вул. Соборна,20                                                        ХХХХХХХХХХХХХ, 
____________________________                             ___________________________ 
_                                                                                   паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________А. О. Душко           ____________________ В. А. Щотов 

 м.п. м.п. 
 
 
 
Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                рішення виконавчого комітету 

                                                                                  30.03.2017 №83  
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної                         

інфраструктури міста Баранівки 
м. Баранівка                                                           «___» ___________ 20__ р. 
Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ФОП Щотов В. А. в особі Щотова Василя Анатолійовича, який проживає 
ХХХХХХХХХ, м. Баранівка, Житомирської області, і діє на підставі паспорта серії _______, 
виданого ______________РВ УМВС України у Житомирській області __________., 
ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, уклали даний 
договір про наступне: 

І Предмет договору 
 

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

ІІ  Обов’язки сторін 
1.Сторона 1 зобов’язується: 
1).Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань Сторони 2 
у сфері містобудівної діяльності. 
2).Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 
будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  
3).Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник у 
відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, та з 
урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі. 
4).Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 
до міського бюджету.  
2. Сторона 2 зобов’язується:  
1).При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 
дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, чинних норм і 
правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка. 
2).Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 
3). Сплатити кошти пайової участі в сумі  3056 грн. (три тисячі п’ятдесят шість гривень нуль 
копійок) згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до 
міського бюджету на розрахунковий рахунок №________________ у 
_______________________________________. 
                                                                                                                      (назва банку) 
(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») 
на умовах і в терміни, передбачені даним Договором. 

 
ІІІ Права сторін 

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



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

ІVРозмір залучених коштів та порядок їх внесення 
1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової участі 
замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням  
міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 
№ 83 розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури міста становить 5 % 
від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва. 
Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 61122 грн., величина пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста згідно з розрахунком становить 3056 грн. (три тисячі п’ятдесят шість  
гривень). 
2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 01.05.2017 року.  
4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної у 
пункті 1 розділу ІV цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості 
будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) кошти на 
розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкта 
містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору. 
Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити, розраховується у відсотках, зазначених у пункті 
1 розділу ІV цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта 
містобудування. 
5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної 
вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, надміру сплачена 
сума  Стороні 2 не повертається. 
 

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

VI Додаткові вимоги 
1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою 
сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору. 
2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або 
відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за 
взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), 
що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення 
змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської 
ради, прийняте в установленому законом порядку. 



 
 
3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 
4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 
примірник має однакову юридичну силу. 

 
VIIЮридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Щотов Василь Анатолійович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., м. Баранівка 
вул. Соборна,20                                                        ХХХХХХХХХХХХ, 
____________________________                             ___________________________ 
_                                                                                   паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________А. О. Душко           ____________________ В. А. Щотов 

 м.п. м.п. 
 м.п. м.п. 
 
 
 
Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 84 

 

Про погодження графіку роботи 
торговельного павільйону  
по вул. Звягельська, 2 
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву ФОП Щотова Василя Анатолійовича про погодження графіку роботи 
тимчасової споруди, яка знаходиться за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 2, виконавчий 
комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 
    1. Погодити графік роботи тимчасової споруди ФОП Щотова В. А. м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 2  згідно з додатком. 
 

1. Рекомендувати ФОП Щотову В. А.: 
1) забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення» від 15.06.2006 року № 833; 

2)  у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет.  
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому  
Куцан Л. Л.  
  
 
 
 
 Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 

                                                                     
                       
 
                 
                                                                                                
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                  Додаток 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                 від 30.03.2017 №84 
                                                                                                 
  
  
                                  
  
  
  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

Тимчасової споруди 
ФОП  Щотова В. А. 

м. Баранівка, вул. Звягельська, 2 
 

Щоденно з  понеділка по п’ятницю 
 

Початок роботи – 08:00 год. 
Закінчення роботи – 17:00 год. 

 
Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

 Вихідний день неділя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 85 

 

Про погодження графіку роботи 
ветаптеки   
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву ФОП Шиляєва Віталія Вікторовича про погодження графіку роботи магазину 
ветаптека для здійснення торгівлі ветеринарних препаратів та супутніх товарів, який знаходиться 
за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 2-ж,  виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 

1.Погодити графік роботи магазину ветаптека для здійснення торгівлі ветеринарних 
препаратів та супутніх товарів, який знаходиться за адресою: м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 2-ж  згідно з додатком. 

 
2.Рекомендувати ФОП Шиляєву В. В.: 

1)забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення» від 15.06.2006 року № 833; 
2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Куцан Л. Л.  
  
 
 
 
 
 Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 

                                                                                           
 
                 
                                                                                                
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                  Додаток 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                  від 30.03.2017 №85 
                                                                                                 
  
  
                                  
  
  
  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

магазину ветаптека для здійснення торгівлі ветеринарних препаратів та 
супутніх товарів, який знаходиться за адресою:  

м. Баранівка, вул. Звягельська, 2-ж  
 

Щоденно з  понеділка по п’ятницю 
Початок роботи – 08:00 год. 

Закінчення роботи – 17:00 год. 
Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

  
Субота, неділя 

Початок роботи – 08:00 год. 
Закінчення роботи – 14:00 год. 

Без перерви на обід. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 86 

 

Про утворення комісії по  
розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ 
(регуляторний акт) 
 
 

З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики та оперативного вирішення 
питань, спрямованих на посилення соціального захисту населення, керуючись ст.ст. 34, 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Утворити комісію по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ (далі - Комісія)  та 
затвердити у складі, що додається. 

2. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської ОТГ, що додається. 

3. Виконкому Баранівської міської ради при розгляді заяв громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади неухильно 
керуватися даним Положенням. 

4. Дане рішення згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
підлягає оприлюдненню. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Куцан Л. Л. 
 
 
 

   Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 

 Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 
                                                                                                          комітету 

від 30.03.2017  № 86 
 

СКЛАД 
комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ 
 

Куцан Людмила Леонідівна - керуючий справами виконкому – 
голова комісії 

Цицюра Володимир Олександрович - начальник управління надання  
соціальних послуг – заступник голови 
комісії; 

Михалюк Світлана Юріївна - соціальний працівник управлінн 
надання соціальних послуг – 
секретар комісії; 

Члени комісії: 
 

Веретельник Олександр Володимирович 
 

- головний спеціаліст-юрисконсульт 
 

Дем’янюк Олена Юріївна - начальник управління фінансів 
 

Дем’яненко Юлія Ігорівна - голова Молодіжної ради 
 

Дмитрук Ніла Миколаївна - перший заступник головного лікаря КП 
«Баранівського центру ПМСД» 
(за згодою) 
 
 

Костецька Олена Дмитрівна - начальник відділу діловодства, та 
організаційної роботи 
 

Майструк Лариса Антонівна - в. о. старости Вірлянської сільської 
ради 

Нечипорук Дмитро Васильович - депутат міської ради 
(за згодою) 

Ошатюк Надія Богданівна - начальник відділу культури, сім’ї, молоді 
та спорту 
 

Зайчук Ірина Григорівна - паспортист сектору реєстрації місця 
проживання фізичних осіб  

   

 
Керуючий справами виконкому                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого 

                                                                                                          комітету 
від 30.03.2017  № 86 

 
 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – 
матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які опинилися в 
складних життєвих обставинах та інших категорій громадян. 

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та зареєстровані на території 
Баранівської  об’єднаної територіальної громади. 

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 
поточний рік, у межах сум, затверджених сесією міської ради на ці цілі. 
1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до міського голови. 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

2.1 Відділ діловодства та організаційної роботи міської ради приймає та реєструє заяви громадян 
до міського голови, про надання матеріальної допомоги з повним відповідним пакетом 
документів. 

Заява громадянина та повний пакет документів передається на розгляд до міської комісії по 
розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
територіальної громади Баранівської міської ради (далі – Комісія). 
2.2 Виплата матеріальної допомоги пільговим категоріям проводиться за рахунок коштів, 
передбачених у міському бюджеті на поточний рік, у межах сум, затверджених сесією міської 
ради на виплату матеріальної допомоги жителям громади. 
 При розгляді питання щодо надання та розміру одноразової грошової допомоги 
враховується сукупний дохід сім'ї, членами якої є особи, які спільно проживають, пов'язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 
2.3 Сума на отримання одноразової матеріальної допомоги або відмова у наданні матеріальної 
допомоги визначається Комісією, для чого складається відповідний протокол за підписом голови 
та секретаря комісії.   
2.4 Матеріальна допомога надається одному члену сім'ї, але не більше ніж один раз на рік (в 
окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях – розглядається вдруге). 
2.5. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні 
документи: 

–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, 
його адреса та мотиви звернення; 

–   копія паспорту; 

–   копія ідентифікаційного номеру; 

– номер розрахункового рахунку, відкритий у філії ПАТ «Державний ощадний банк України». 



 
 
Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються: 

–         на лікування та операцію – довідка медичного закладу; 

–        на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка 
сталася ; 

–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції ; 

–        документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації ( для учасників АТО); 

–         довідка про мобілізацію; 

–         акт обстеження матеріально-побутових умов, завірений у встановленому законом порядку; 

–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка; 

–         інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин ( за потреби); 

- згода на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних». 

2.6. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи 
рівень забезпечення сім’ї  та в межах виділених міським бюджетом асигнувань. 

2.7.  Допомога надається у таких розмірах: 

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли 
внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 3  тисяч гривень в залежності від важкості 
захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла; 

– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних медичних 
операцій  особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло – від 3 до 5 тисяч 
гривень; 

– громадянам, які беруть  участь в антитерористичній операції  (  або членам їх сімей) – від 500 до 
1 тисячі  гривень в залежності від місця та терміну перебування в зоні проведення учасника АТО; 

– громадянам, які беруть (брали)  участь в антитерористичній операції для проведення лікування 
та реабілітації  –  від 500 до 1000 грн.; 

–  громадянам, які призвані по частковій мобілізації ( членам їх сімей) – від 500 до 1000 грн. в 
залежності від рівня забезпеченості сім’ї; 

– в окремих випадках, за рекомендацією міського голови та погодженням Комісії, розмір 
допомоги може бути відмінним від визначених в даному Положенні.  

2.8. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, 
надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 100 до 500 
гривень. 

2.9. Допомога на поховання надається  в розмірі 500 грн. 



 
 
2.10. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в 
особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге). 

 2.11. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах 
(необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання  
медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого 
п.2.7. даного Положення. 

2.12. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому  з 
обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

–    невідповідності поданих документів; 

–    відсутності коштів у бюджеті; 

–   повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.10 даного 
Положення ). 

 Розділ 3. Заключні положення 

3.1 Робота, пов’язана з підготовкою проектів рішення виконавчого комітету, сесії міської ради 
про виділення коштів, повідомлення заявника про відмову в наданні матеріальної допомоги та 
облік громадян, які звертаються за матеріальною допомогою покладається на Комісію. 

 Прийняті рішення виконавчого комітету, сесії міської ради про надання матеріальної 
допомоги разом з відповідними комплектами документів заявника Комісія передає управлінню 
надання соціальних послуг міської ради. 
3.2 Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом 30 календарних днів. 

Для виплати матеріальної допомоги громадянам  кошти з міського бюджету направляються   
управлінню надання соціальних послуг. 

 Управління надання соціальних послуг проводить нарахування одноразової матеріальної 
допомоги громадянам, на їхні особові рахунки відкриті в банківських установах. 
 

3.3.Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря виконавчого комітету 
Баранівської міської ради. 

3.4.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на управління надання соціальних 
послуг міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 30.03.2017                                                                                                    № 87 

 

 
 
Про затвердження Положення про порядок 
і умови надання платних соціальних  
послуг Управлінням надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради та Розрахунку 
тарифів на платні соціальні послуги (регуляторний акт) 
 
 З метою організації  надання платних соціальних послуг Управлінням надання 
соціальних послуг Баранівської міської ради, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг 
Управлінням надання соціальних послуг Баранівської міської ради, що додається. 

2.Затвердити Розрахунок тарифів на платні соціальні послуги, що додаються. 

3. Управлінню надання соціальних послуг Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) забезпечити 
виконання даного рішення. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

  
Міський голова                                                                                        А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  
30.03.2017 № 87  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок та умови надання платних соціальних послуг 

Управлінням надання соціальних послуг Баранівської міської ради  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

          1. Положення про порядок та умови надання платних  соціальних послуг Управлінням 
надання соціальних послуг Баранівської міської ради (далі - Положення) визначає організаційно-
правові засади надання платних соціальних послуг громадянам Баранівської міської ради. 

 2. Положення розроблено з урахуванням вимог Господарського кодексу України, Законів 
України «Про соціальні послуги», «Про ціни та ціноутворення», постанов Кабінету Міністрів 
України  від 14.01.2004 №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх 
переліку» зі змінами,  від  09.04.2005 №268 «Про затвердження  Порядку регулювання  тарифів на 
платні соціальні послуги»,  від 16.05.2007 №745 «Про внесення змін до переліку платних 
соціальних послуг»,  наказу Міністерства  соціальної політики України від 07.12.2015 №15 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».  

 3. Платні соціальні послуги надаються Управлінням надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради  (далі - Управлінням) з метою підтримання життєдіяльності громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, інших 
категорій осіб і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.   
        Управління, надаючи платні соціальні послуги, не має на меті отримання прибутку. 

  
2. УМОВИ  НАДАННЯ ПЛАТНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

        1. Право на отримання платних соціальних послуг мають: 
1) особи, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою (з числа 

осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 
місяці), інвалідністю  і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

 
2) особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані 

в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, і 
мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, 
якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї. 

2. Право на позачергове обслуговування на платних умовах мають ветерани війни, особи на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою. 

 3. Платні соціальні послуги надаються громадянам, які звернулись з письмовою заявою до 
Управління.  

         4.   У разі  коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за 
станом здоров'я неспроможний  самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке 
рішення може прийняти опікун чи піклувальник. 

 5. Працівники Управління надають платні соціальні  послуги непрацездатним громадянам 
та обслуговують їх наряду з  непрацездатними громадянами, які безоплатно обслуговуються   
Управлінням. 



 
 
 6.  Облік  громадян,  що отримують  платні соціальні послуги, та звітність про їх 
обслуговування здійснюється Управлінням в установленому порядку. 

 7. Заходи, які складають зміст соціальних послуг,  надаються згідно з тарифами, 
затвердженими  Баранівською міською радою. 

 8. Громадяни, що отримують платні соціальні послуги, вносять плату за надані  послуги  до 
25 числа наступного за звітним місяця, згідно акту виконаних робіт. 

9. У разі, якщо після смерті особи, яка обслуговувалась у Управління на платній основі 
залишилась заборгованість по сплаті за отримані послуги, то працівниками проводиться робота по 
виявленню дітей або рідних даної особи (за умови, що вони є спадкоємцями за заповітом чи за 
законом) з метою погашення заборгованості. 
Якщо протягом року даних осіб не вдалося виявити або вони відмовилися звернутися до 
Управління з заявою про повернення або сплату виниклої заборгованості, бухгалтерська служба 
Управління списує цю заборгованість як безнадійну на підставі розпорядження начальника 
Управління, в якому обслуговувалась померла особа. Дане розпорядження погоджується 
Баранівською міською радою.  
 

10. Інформація про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату надається 
громадянам при зверненні, а також розміщується на сайті міської ради. 
 

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ  ЦІН НА ЗАХОДИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЗМІСТ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

            1. Тарифи на заходи, які складають зміст соціальних послуг (далі-тарифи), обчислюються 
на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від  09.04.2005 №268 «Про затвердження  
Порядку регулювання  тарифів на платні соціальні послуги» та наказу Міністерства соціальної 
політики України від 07.12.2015 №15 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку 
вартості соціальних послуг».   

   2. Тарифи  перераховується  у разі зміни посадових окладів працівників, які надають платні 
соціальні послуги, або зміни будь-якої складової тарифу. 

 3. До розрахунку витрат використовуються наступні дані: 
 прямі витрати (витрати на оплату праці з урахуванням премій та заохочень, матеріальної 
допомоги на оздоровлення, компенсаційних виплат, оплату відпусток та іншого 
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;  відрахування на соціальне страхування та 
до цільових страхових фондів; матеріальні витрати на придбання матеріалів (прямі матеріальні 
витрати); знос на необоротні активи, які використовуються для надання платної соціальної 
послуги); 
загальновиробничі витрати (витрати на утримання апарату управління: витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи, в тому числі  витрати на щорічний профілактичний медичний 
огляд і медичне страхування та витрати на службові відрядження; знос на необоротні активи, які 
використовуються для надання декількох послуг; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, 
страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 
загальновиробничого призначення; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, 
водовідведення та інше, утримання виробничих приміщень; витрати на охорону праці, техніку 
безпеки і охорону навколишнього природного середовища); 
адміністративні витрати (загальні організаційні витрати (витрати на проведення річних зборів, 
представницькі витрати тощо, витрати на службові відрядження і утримання апарату Управління 
та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших 
матеріальних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, 
опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні 
послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, 
телефонні, телекс, факс, Інтернет тощо; знос необоротних активів загальногосподарського 
використання; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім 



 
 
податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості послуг); 
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків). 

 4. Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, виходячи 
з тривалості виконання робіт  з надання платних соціальних послуг (хронометражу робочого часу) 
та норм навантаження (або часу для їх виконання). 

 5. Розрахунок собівартості соціальної послуги проводиться за формулою: 
                      Собівартість =ПВОП+ПМВ+ЗВВ+ІПВ,  де: 
    ПВОП – прямі витрати на оплату праці; 
       ПМВ   -  прямі матеріальні витрати; 
       ЗВВ     - загально виробничі витрати; 
        ІПВ    -  інші прямі витрати. 
 
Розрахунок тарифу проводиться за формулою: 

Тариф (ціна) =Собівартість + Адмінвитрати 
 

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ 
ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 1. Кошторис видатків Управління  здійснюється за рахунок надходжень, одержаних від 
надання  платних соціальних  послуг, на підставі розрахунків надходжень,  що передбачаються на 
плановий період, у відповідності до вимог складання єдиного кошторису доходів і видатків 
бюджетної установи. 

 2. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, спрямовуються на оплату 
праці працівників, які надають платні соціальні послуги,  на розвиток Управління і здійснення 
заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій установи, які не забезпечені в повному обсязі 
видатками загального фонду. 

 3. Управління веде статистичній звіт і бухгалтерський облік наданих соціальних послуг, 
складає звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства. 

 4. Начальник Управління щоквартально контролює надання установою платних соціальних 
послуг та фінансово-звітну документацію. 

 
5. ВИДИ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
           1. Управління може надавати платні соціальні послуги визначені постановою Кабінету 
Міністрів України  від 16.05.2007 №745 «Про внесення змін до переліку платних соціальних 
послуг» 

           2. Види заходів, які складають зміст соціальних послуг, час на їх надання визначаються 
відповідно до вимог Державних стандартів соціальних послуг та/або з урахуванням  
хронометражу робочого часу надавачів соціальних послуг.  

 

 
            Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               Рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                    
від 30.03.2017 №87 

      
                                     Розрахунки тарифів на платні соціальні послуги з  01.02.2017р                                                                                      
 

Найменування 
послуг 

Одиниця 
виміру 

Кваліфікація 
Заробітна 

плата, 
грн/міс 

Гранична 
норма 

часу, КЧ 

Коефіцієнт 
затрат часу, 

КЧ 

Заробітна 
плата за час 
виконання 

послуги, грн 

Місячний 
фонд 

робочого 
часу, хв 

Нарахуванн
я на ФОП, 

22% 

Прямі 
матеріаль

ні 
витрати 

Загально 
виробнич
і витрати 

Адміністрат
ивні 

витрати 

Всьо
го 

1. Прання білизни та 
одягу до 1,5 кг сухої 
білизни 

Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,500 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

2. Прання білизни у 
пральній машині 
вдома у замовника 
до 5,0 кг сухої 
білизни 

Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 80 1,333 25,78 9930 5,67  1,74 4,72 37,91 

3. Штопання, 
дрібний ремонт 
шкарпеток, 
постільної білизни 

Один ремонт 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

4. Ведення 
домашнього 
(прасування білизни) 
до 1,5 кг сухої 
білизни 

Одне 
прасування 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 
                   
0,500   

9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

5. Годування (для 
ліжко-хворих) 

Одне 
годування 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 14 
                   
0,400   

4,51 9930 0,99  0,30 0,83 6,63 



 

 

6. Заміна постільної 
та натільної білизни 

Одна заміна 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 10 0,167 3,22 9930 0,71  0,22 0,59 4,74 

7. Оформлення 
замовлень на 
доставку вугілля, 
дров 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

8. Роботи з ремонту 
меблів, побутової 
техніки (Без вартості 
матеріалів і 
підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
й ремонту 
будинків 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

9. Утеплення вікон 
на зиму 
(проклеювання 
папером, закладання 
утеплювального 
шнуру, мастики) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,500 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

10. Ремонт меблів 
(нескладний) 

Одна 
одиниця 

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
й ремонту 
будинків 

3200 30 0,500 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

11. Ремонт побутової 
техніки (нескладний) 

Одна 
одиниця 

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
й ремонту 
будинків 

3200 30 0,500 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

12. Відвідування 
представниками 
соціальних служб 
хворих у 
стаціонарних 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 



 

 

медичних закладах  
Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 180 3,0 58,01 9930 12,76  3,91 10,62 85,30 

13. Написання листів 
Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,500 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

14. Надання 
допомоги в 
оформленні 
документів на 
одержання субсидій 
на квартирну плату і 
комунальні послуги 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 4,500 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

15. Оганізація 
консультування 
(надання допомоги в 
організації 
консультацій у 
фахівців з різних 
питань) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 17 0,233 5,48 9930 1,21  0,37 1,00 8,06 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 17 0,283 5,48 9930 1,21  0,37 1,00 8,06 

16. Допомога при 
заготівлі овочів на 
зиму, косервування 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 90 1,5 29,00 9930 6,38  1,96 5,31 42,65 



 

 

17. Обробіток 
присадибної ділянки 
(чистка буряку) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 90 1,5 29,00 9930 6,38  1,96 5,31 42,65 

18. Оплата 
комунальних послуг 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 45 0,75 14,50 9930 3,19  0,98 2,65 21,32 

19. Виклик лікаря на 
домівку 

Один виклик 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 10 0,10 3,22 9930 0,71  0,22 0,59 4,74 

20. Супровід в 
поліклініку 

Одне 
супроводжен
ня 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 78 1,30 25,14 9930 5,53  1,70 4,60 36,96 

21. Оформлення 
пільгових рецептів, 
доставка 
медикаментів з 
аптеки 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 80 1,333 25,78 9930 5,67  1,74 4,72 37,91 

22. Надання 
допомоги в ремонті 
житлових приміщень 
( без вартості 
матеріалів і 
підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 
(один раз на 
рік ремонт 
кімнати) 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 240 4,000 77,34 9930 17,02  5,22 14,15 
113,7

3 

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
й ремонту 
будинків 

3200 240 4,000 77,34 9930 17,02  5,22 14,15 
113,7

3 



 

 

23. Купівля і 
доставка: 
продовольчих, 
промислових та 
господарських 
товарів, 
медикаментів 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 84 1,4 27,07 9930 5,96  1,83 4,95 39,80 

24. Організація 
харчування 
(приготування їжі) 

Одне 
приготування 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

25. Ведення 
домашнього 
господарства 
(підготовка 
продуктів для 
приготування їжі, 
миття овочів і 
фруктів, посуду, 
винесення сміття, 
тощо) 

Одна послуга 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 18 0,3 5,80 9930 1,28  0,39 1,06 8,53 

26. Перукарські 
послуги 

Одна послуга 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,5 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

Здійснення 
санітарно-
гігієнічних заходів 
за місцем 
проживання 
(надання допомого 
при: ) 

         0,00   

27. Купанні 
Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 



 

 

28. Умиванні рук, 
обличчя 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 10 0,167 3,22 9930 0,71  0,22 0,59 4,74 

29. Голінні 
Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 20 0,333 6,45 9930 1,42  0,43 1,18 9,48 

30 Підрізання нігтів, 
розчісування 
волосся 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 20 0,333 6,45 9930 1,42  0,43 1,18 9,48 

Ведення 
домашнього 
господарства 
(прибирання 
житла) 

         0,00   

31. Косметичне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 18 0,3 5,80 9930 1,28  0,39 1,06 8,53 

32. Вологе 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 42 0,7 13,53 9930 2,98  0,91 2,48 19,90 

33. Генеральне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 126 2,1 40,60 9930 8,93  2,74 7,43 59,71 



 

 

34. Миття вікон 
Одне миття 
одного вікна 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,50 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

35. Очищення від 
пилу килимів, 
доріжок пилососом 
замовника 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 3 0,05 0,97 9930 0,21  0,07 0,18 1,42 

36. Миття газової 
плити 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 30 0,50 9,67 9930 2,13  0,65 1,77 14,22 

37. Миття (чищення 
раковини) 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 15 0,25 4,83 9930 1,06  0,33 0,88 7,11 

Прибирання 
житла: 

         0,00   

38. Винисення 
сміття 

1 відро 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 10 0,167 3,22 9930 0,71  0,22 0,59 4,74 

39. Відтаювання 
холодильника, миття 
його всередині, 
ззовні 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 40 0,667 12,89 9930 2,84  0,87 2,36 18,95 

40. Миття люстр, 
підвісок, бра, 
торшерів, плафонів 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 25 0,417 8,06 9930 1,77  0,54 1,47 11,85 



 

 

41. Миття стін 
дверей у квартирі 
(будинку) 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 15 0,25 4,83 9930 1,06  0,33 0,88 7,11 

42. Протирання 
підвіконь, віконних 
рам 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 4 0,066 1,29 9930 0,28  0,09 0,24 1,90 

43. Надання 
допомоги в ремонті 
житлових приміщень 
( без вартості 
матеріалів та 
підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 
(два рази на 
рік ремонт 
кухні) 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 240 4,000 77,34 9930 17,02  5,22 14,15 
113,7

3 

44. Оформлення 
замовлень на 
доставку вугілля, 
дров 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 60 1,0 19,34 9930 4,25  1,30 3,54 28,43 

45. Надання 
допомоги в 
обробітку 
присадибної ділянки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 138 2,30 44,47 9930 9,78  3,00 8,14 65,39 

46. Розпалювання 
печей, піднесення 
вугілля, дров, 
розчистка снігу, 
доставка води з 
колонки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 
кваліфікаційного 
розряду 

3200 42 0,70 13,53 9930 2,98  0,91 2,48 19,90 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 



 

 

                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.03.2017                                                                                                       №88 
 

 
Про погодження надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 

       щодо відведення земельних ділянок 
       для ведення особистого селянського 
       господарства, які розташовані за  
       межами населеного пункту 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про 

необхідність погодження надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів, розглянувши листи-звернення Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області №18-6-0.334-3378/2-17 від 21.03.2017 р., №18-6-0.334-1874/2-17 від 10.02.2017 р., №18-6-0.334-13751/2-16 від              
29.12.2016 р., №18-6-0.334-13805/2-16 від 03.02.2017 р., №18-6-0.334-2423/2-17 від 22.02.2017 р., відповідно до рішення 4 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 28.03.2017 р. №192, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Михалюку Сергію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ.  
Земельна ділянка розташована за межами м.Баранівка і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 



 

 

2. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Мочернаку Тарасу Васильовичу, який проживає в с.Стара Гута.  Земельна ділянка 
розташована за межами м.Баранівка і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

3. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Цимбалюку Миколі Васильовичу, який проживає в м.Житомир, ХХХХХХХХ. 
Земельна ділянка розташована за межами м.Баранівка і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

4. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Наумчак Анні Михайлівні, яка проживає в м.Новоград-Волинський, ХХХХХХХХХ.  
Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

5. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Решетник Катерині Миколаївні, яка проживає по вул.ХХХХХХХ в с.Котюжинці 
Калинівського району Вінницької області.  Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 

6. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Черзорову Олександру Васильовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ.  
Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

7. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Галаш Наталії Миколаївні, яка проживає в м.Новоград-Волинський, ХХХХХХХ.  
Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

8. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Галаш Сергію Ігоровичу, який проживає ХХХХХХХХ.  Земельна ділянка 
розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

9. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Войтюку Михайлу Анатолійовичу, який проживає в м.Новоград-Волинський, 
ХХХХХХХХХ.  Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

10. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Наслєдову Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Вірля, вул.ХХХХХХХ.  
Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

11. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Дячуку Володимиру Миколайовичу, який проживає в м.Новоград-Волинський, 
ХХХХХХХХ.  Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 



 

 

12. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Весельській Зої Ігорівні, яка проживає в с.Лісове.  Земельна ділянка розташована за 
межами с.Лісове і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

13. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Бондарчуку Анатолію Віталійовичу, який проживає в с.Лісове.  Земельна ділянка 
розташована за межами с.Лісове і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

14. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства гр. Лісневському Дмитрію Валер,яновичу, який проживає в с.Лісове.  Земельна ділянка 
розташована за межами с.Лісове і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

 
Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан      

 

 


