
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 129 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення в Баранівській громаді  
Дня Конституції України, Дня молоді та  
50-річчя відкриття міського стадіону «Україна» 
 

З метою проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття міського стадіону 
«Україна», відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 
«Про День молоді», керуючись ст. 161 Конституції України та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття 
міського стадіону «Україна», що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя 
відкриття міського стадіону «Україна» у складі, що додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття 
міського стадіону «Україна» (Загорська О. С.) забезпечити виконання вищезазначених 
заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.   

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів.  

6. 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 виконкому 
                                                                                                    від 27.06.2017 №129   

ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття міського 

стадіону «Україна» 

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди Дня 
Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття міського стадіону «Україна» на 
міському стадіоні 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради   

28 червня 2017 року    

2. Розробити сценарний план для проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади свята з нагоди Дня Конституції України, Дня молоді 
та 50-річчя відкриття міського стадіону «Україна» на міському стадіоні 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Червень 2017 року    

3. Забезпечити організацію та проведення кубку Житомирщини з футболу, присвяченому 
Героям Небесної Сотні  з нагоди Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя 
відкриття міського стадіону «Україна» на міському стадіоні. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Червень 2017 року    

4. Провести в культурно-освітніх закладах громади тематичні заходи, літературно-
мистецькі вечори, виховні години, присвячені історії становлення конституційного права 
в Україні, внеску видатних працівників у його розвиток. 

                                                                                    Відділ освіти міської ради 

                                                                                                   Протягом червня 2017 року    

5.Відкрити у бібліотеках громади інформаційні полички, книжкові виставки 
«Конституція України – новий відлік часу».   

                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                     та спорту міської ради 

                                                                                     червень 2017 року   

6. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 



                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                   міської ради 

                                                                                                   28 червня 2017 року 

7. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня 
Конституції та Дня молоді. 

                                                                                                 Відділ діловодства та  

                                                                                                 організаційної роботи  

                                                                                                 міської ради 

8. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки, пропаганду 
державної символіки та провести комплекс заходів з упорядкування території міста.   

                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                комунального господарства 

                                                                                                міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Додаток  

 до рішення виконкому  

від 27.06.2017  № 129  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття 

міського стадіону «Україна» 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

ЗАГОРСЬКА  

Оксана Сергіївна                                     заступник міського голови, заступник  

                                                                   голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ДЕМ’ЯНЕНКО  

Юлія Ігорівна                                          керівник гуртка міського Будинку  

                                                                  культури 

ДОВГА 

Леся Юріївна                                          начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому 

                                                              

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                  спеціаліст з інформаційної роботи відділу 

                                                                  діловодства та організаційної роботи  

ПРИСЯЖНЮК 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  



                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості  

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

ДРАГАН  

Олександр Миколайович                      директор міського стадіону «Україна»  

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 130 
 

 

Про проведення на території 

 Баранівської громади свята 

 Івана Купала      

З метою розвитку на території Баранівської громади народних традицій і звичаїв, 
привернення уваги громадськості до народних обрядів, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської громади свята Івана 
Купала, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської громади 
свята Івана Купала у складі, що додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята Івана 
Купала (Загорська О. С.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.   

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів.  

6. 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 виконкому 
                                                                                                    від 27.06.2017 №  130 

ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської громади свята Івана Купала  

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди свята Івана 
Купала.  Свято провести у міському парку ім. А. Хоменка. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради   

                                                                                                   6 липня 2017 року    

2. Розробити сценарний план щодо проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади свята Івана Купала. Провести конкурси та 
забезпечити нагородження учасників конкурсів. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Липень 2017 року    

3. Забезпечити організацію та проведення свята Івана Купала на території Берестівського 
старостинського округу, а саме: с. Мирославль - 6 липня 2017 року, с. Берестівка - 7 
липня 2017 року. Свято провести біля сільських клубів. 

                                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                  та спорту міської ради,  

                                                                                                  в. о. староста сіл Берестівка,  

                                                                                                  Мирославль, Ситиськота Зрубок 

                                                                                                  6-7 липня 2017 року    

4. Встановити сцену та інший реквізит, необхідний для проведення свята у міському 
парку ім. А. Хоменка.  

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                   До 6 липня 2017 року 

5. Провести благоустрій території у місці проведення свята, забезпечити освітлення 
території в місці проведення свята, забезпечити електропостачання сцени та торгових 
точок під час проведення свята.  

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 



                                                                                                  міської ради 

                                                                                                   До 6 липня 2017 року 

 

6. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                   міської ради 

                                                                                                   6 липня 2017 року 

7. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів щодо проведення свята Івана Купала. 

                                                                                                 Відділ діловодства та  

                                                                                                 організаційної роботи  

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                  До 6 липня 2017 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток  

 до рішення виконкому  

від 27.06.2017  №130   

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади свята Івана Купала 

 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

ЗАГОРСЬКА  

Оксана Сергіївна                                     заступник міського голови, заступник  

                                                                   голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                   начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства 

ДЕМ’ЯНЕНКО  

Юлія Ігорівна                                          керівник гуртка міського Будинку  

                                                                  культури 

ДОВГА 

Леся Юріївна                                          начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ЗАКУСИЛО 

Надія Іванівна                                        в. о. староста сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько 

                                                                та Зрубок 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому 

 

                                                              

 



ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                  спеціаліст з інформаційної роботи відділу 

                                                                  діловодства та організаційної роботи                                                              

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості  

ШЛЯХТЕНКО 

В’ ячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



                                                                                                    

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 131 
 

Про затвердження заходів щодо 
проведення свята в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна» 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на 
території Баранівської громади свята в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна», 
керуючись  ст.34 та пп.3 п. б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі 
Кашперівка «Рушниками квітне Україна», що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
свята в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна»у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в 
селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна» (Загорська О. С.) забезпечити виконання 
вищезазначених заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.  

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів.  

6. 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 виконкому  

                                                                                                                 від 27.06.2017  № 131 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна» 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі 
Кашперівка культурно-розважальних заходів. Свято «Рушниками квітне Україна» 
провести 12 липня 2017 року на території старостинського округу в селі Кашперівка. 

Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                  та спорту міської ради, відділ освіти 

                                                                                  міської ради, в. о. староста сіл  

                                                                                  Кашперівка, Гриньки, Озерянка 

                                                                                  До 12 липня 2017 року 

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської 
громади свята в селі Кашперівка за участю художньої самодіяльності будинку культури 
с. Смолдирів,  художньої самодіяльності будинку культури с. Суємці, вихованців 
будинку дитячої творчості м. Баранівка, артистів міського Будинку культури ім. А. 
Пашкевича. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                та спорту міської ради,  

            в. о. староста сіл 

            Кашперівка, Гриньки, Озерянка 

            До 12 липня 2017 року 

3. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання призів.  

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                               та спорту міської ради 

                                               До 12 липня 2017 року 

4 Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                   комунального господарства міської ради 

                                                   До 12 липня 2017 року 

6. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                     Відділ діловодства 

                                                                                   та організаційної роботи міської ради 
                                                                                  До 12 липня 2017 року 
7.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 



нагоди відзначення на території Баранівської громади свята в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна». 

                                                                       Відділ діловодства 

                                                                       та організаційної роботи міської ради 

                                                                       До 12 липня 2017 року 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 до рішення виконкому  

від 27.06.2017  №131   

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята в селі 
Кашперівка «Рушниками квітне Україна» 

 

КОКІТКО 

Наталія Володимирівна                       перший заступник міського голови, голова 

                                                                робочої групи 

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, заступник голови   

робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                        головний спеціаліст 

                                                                    відділу діловодства та організаційної 

                                                                    роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                  начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                комунального господарства  

ДЕМ’ЯНЕНКО  

Юлія Ігорівна                                          керівник гуртка міського Будинку  

                                                                  культури 

ДОВГА 

Леся Юріївна                                          начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ЗАГОРСЬКА  

Оксана Сергіївна                                     заступник міського голови  

                                                                    

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                   начальник відділу діловодства та  

                                                                організаційної роботи 



КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому 

                                                                

МАЗУР 

Ірина Михайлівна                                     методист відділу освіти  

 

МУРАВСЬКИЙ 

Володимир Євгенович                            в. о. староста сіл Кашперівка, Гриньки, Озерянка 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                  начальник відділу культури, сім»ї, молоді та  

                                                                спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості    

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.06.2017                                                                                                    № 132 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету на третій  
квартал 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан 
Л. Л. про план роботи виконавчого комітету на третій 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 третій 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 27.06.2017 № 132 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  ІІІ 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 півріччя 2017 
року 

28 липня О. Ю. Демянюк О. Ю. Демянюк 

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

28 липня О. Ю. Демянюк О. Ю. Демянюк 

3. Про підсумки роботи КП «Баранівка 
міськводоканал» у І півріччі 2017 року 

28 липня Ю. С.Дерев’янко  Ю. С.Дерев’янко 

4. Про підсумки роботи шкіл та ДНЗ за 
2016-2017 навчальний рік        

28 липня Р. З. Николишин Р. З. Николишин 

5. Про роботу позашкільного навчального 
закладу міського Будинку дитячої 
творчості за 2016-2017 навчальний рік 

28 липня С. М. Туровська С. М. Туровська 

6. Про роботу міського Будинку культури 
ім.. А. Пашкевича за І півріччя 2017 року 

28 липня Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк 

 7. Про роботу та господарську діяльність 
міського стадіону та ФОКу у І півріччі 
2017 року 

28 липня Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк 

8. Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради 
протоколів про адміністративні 
правопорушення у І півріччі 2017 році. 

29 серпня Посадові особи 
апарату міськради 

Посадові особи 
апарату 
міськради 

9. Про дотримання земельного та 
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської ради 

29 вересня О. Г. Шевчук  О. Г. Шевчук 

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

- Рішення виконкому міської ради 
№62 від 30.03.2017 
№65 від 30.03.2017 
№66 від 30.03.2017 
№87 від 30.03.2017 
№93 від 28.04.2017 
№94 від 28.04.2017 

№108 від 28.04.2017 
№112 від 31.05.2017 



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

  

3. Організаційно-масові заходи: 
 

1. 
Підготовка та проведення на території 
Баранівської громади свята Івана Купала 

6 липня Загорська О. С. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 
 
 

 

2. 
Підготовка та проведення в с. Кашперівка 
свята «Рушниками квітне Україна» 

12 липня Кокітко Н. В. 

Савчук В. А. 

Загорська О. С. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Муравський В. Є. 

  
  
  

 

3.  
Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня Державного Прапора 

23 серпня Загорська О. С.  

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

4. 
Підготовка та проведення заходів до Дня 
Незалежності України 
 
 

24 серпня 

 

 

Загорська О. С. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 

 

5. 
Підготовка та проведення заходів до Дня 
міста 

2 вересня Загорська О. С. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

6. 
Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, 
адміністративної, житлової, з питань 
будівництва), координаційної ради органу 
опіки й піклування, молодіжної ради. 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 

7. 
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 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.06.2017                                                                                                    № 133 
 
 

  
Про розгляд звернень,  
що надійшли протягом  
І півріччя 2017 року 
 

Реалізуючи вимоги Закону України ,, Про звернення громадян’’, з метою 
безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 ,,Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування’’, 
керуючись ст. 38 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

  

1.  Інформацію начальника відділу діловодства та організаційної роботи міської ради про 
розгляд звернень громадян у виконавчому комітеті міської ради, що  надійшли протягом 
І півріччя 2017 року взяти до відома (додається). 

2.  Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету 
міської ради: 

1) забезпечити виконання Закону України ,, Про звернення громадян’’ та Указу 
Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 ,, Про першочергові заходи щодо  
забезпечення реалізації та гарантування  конституційного  права на звернення  до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування’’; 

2) здійснювати належний контроль за своєчасним, повним та законним розглядом 
звернень громадян. 

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

Міський голова                                                                                 А. О.  Душко 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            ДОДАТОК  
                                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                            27.06.2017 № 133        

 
Інформаційна довідка щодо розгляду звернень, що надійшли      

протягом І кварталу 2017 року. 
 

 Протягом  І кварталу 2017 року у виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
приділялася належна увага розгляду звернень громадян, дотриманню та виконанню 
Інструкції з діловодства, відповідних розпоряджень та доручень міського голови, інших 
нормативних документів з цього питання. Значна увага звертається на організацію 
прийому громадян посадовими особами міської ради. Рішенням виконкому затверджено 
дні та години прийому громадян керівництвом міської ради в. о. старост. У багатьох 
випадках прийом здійснюється й поза встановленим графіком, адже громадські 
проблеми, які потребують негайного вирішення, можуть виникати в будь-які моменти. У 
виконкомі міської ради налагоджено облік усіх звернень, що надходять на розгляд, та 
контроль за їх вирішенням. Здійснюється також електронний облік звернень громадян та 
електронна звітність про хід їх розгляду. 

На особистому прийомі в міського голови побувало – 250 жителів громади,  
першого заступника - 196 жителів громади, у заступників міського голови - 265, у 
секретаря ради -355.  У І півріччі 2017 року прийнято  141 рішення виконкому в тому 
числі щодо надання дозволів на будівництво приміщень, узаконення самочинно 
збудованих об’єктів, надання матеріальної допомоги на поховання померлих громадян, 
котрі не працювали й не отримували інших соціальних виплат, вирішення житлових та 
інших питань. 

Незважаючи на вжиті заходи щодо посилення уваги до забезпечення життєвих 
потреб найбільш незахищених верств населення, все ще продовжує надходити велика 
кількість звернень від жителів міста на адресу міської ради. За І півріччя 2017 року 
надійшло 418 пропозицій, заяв і скарг громадян, у тому числі 16 колективних звернень. 
Загалом до міськвиконкому звернулися 434 чоловік. Серед них – 117 інваліди загального 
захворювання та 4 багатодітні сім’ї.  

Найбільша кількість звернень стосувалася соціального захисту населення (390), 
питань сільського господарства (17) та комунального й дорожнього господарства, 
благоустрою (12). Усе ще великою залишається кількість звернень з житлових питань (9). 
3 (три) звернення надійшло з питань освіти, з питань промисловості та з питань 
екологічної безпеки, а також 3(три) звернення з інших питань. 

Більшість звернень громадян було задоволено (320) або надано правову 
консультацію щодо порядку вирішення порушених у них питань (114). Це переважно 
звернення з питань запобігання підтопленням та ремонту доріг, а також окремі земельні 
спори. При наявності відповідного фінансування або ж рекомендацій інших служб щодо 
шляхів їх вирішення ці звернення будуть повторно розглянуті. 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан 
 
  
 

 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.06.2017                                                                                                    № 134 
  

 
Про надання дозволу на  
встановлення тимчасової 
споруди   
     

Розглянувши заяву Щотова В. А., щодо погодження місця розташування  
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, додані документи, 
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   
В И Р І Ш И В:   

1. Погодити Щотову Василю Андрійовичу, жителю м. Баранівка, ХХХХХХХХ місце 
розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності – торговельного павільйону для торгівлі по вулиці Звягельська, 2, м. 
Баранівка.   

2. Зобов’язати Щотова В. А.: 
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 Баранівки 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. О. Куцан 
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 135 
 
Про надання дозволу на розміщення  
об’єктів пересувної мережі сфери   
відпочинку і розваг – атракціонів 
          

З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у Баранівка Дня 
Конституції України, Дня молоді та 50-річчя відкриття міського стадіону «Україна», 
свята Івана Купала, розглянувши клопотання підприємців про надання дозволу на 
розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів та 
документи, додані до клопотання, керуючись ст. ст. 30, 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
виконавчий комітет міської ради    
ВИРІШИВ:   
 
1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Лозовенко Євгенію Олександровичу на 
розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів 
(надувний батуту, карусель ромашка, батут банджо, пересувна качечка, вело та 
електромобілі, призовий страйкбольний тір, солодка вата та попкорн, повітряні кульки, 
призовий атракціон дартс)  28.06.2017 року на вулиці Соборна в м. Баранівка.   
 
2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лук’янець Тетяні Анатоліївні на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (дитячий надувний 
батут Мега, батут надувний 2 шт., батут «Джамп», батут «Банджо Джамп», атракціон 
«Тир», електромобілі, розважальні атракцірни «Боксер», «Молотобоєць», «Влучний 
кидок», солодка вата, попкорн, дитяча атрибутика з повітряними кульками) 28.06.2017 
року на вулиці Соборна в м. Баранівка.   
 
2.1. Зобов’язати ФОП Лукянець Т.А. забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм.   
2.2. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів,  
проводяться ФОП Лукянець Т.А. за рахунок його власних коштів протягом строку, на 
який видано цей дозвіл.    
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука.    
 

Міський голова                                                                              А. О. Душко   
 

            Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан    
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 136 
 
 
Про звільнення від плати 
за надання соціальних послуг 

 
 Відповідно п.1.4 «Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх виконання 
Управлінням надання соціальних послуг Баранівської міської ради», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 
1. Звільнити від плати за надання соціальних послуг Мельник Галину Василівну, 
ХХХХХ, пенсіонерку, жительку м. Баранівка, ХХХХХХХ, яка проживає з чоловіком 
Мельником Валентином Григоровичом ХХХХ, пенсіонером, мають: 
- дочку Мельник Ольгу Валентинівну ХХХХХХ інвалід 1 гр. з дитинства, яка потребує 
постійного стороннього догляду;  
- сина Мельника Сергія Валентиновича ХХХХХХ, жителя м. Бровари, який рідко 
відвідує батьків. 
2.Управлінню надання соціальних послуг Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) 
забезпечити виконання даного рішення. 
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 
 
 27.06.2017                                                                                                    № 137 
 
 
Про надання дозволу на  
розміщення рекламного постера  
 
 

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

ВИРІШИВ:  
1. Надати дозвіл Чубар Аліні Григорівні, жительці с. Вірля, Баранівського району  

на тимчасове розміщення рекламного постера з комерційною рекламою «Ломбард ТОВ 
«Столичний і К» розміром 1м.х 2м. в кількості 3 (три) шт. на тротуарних парканах в 
центрі м. Баранівка. що відноситься до комунальної власності територіальної громади 
міста Баранівки, а саме по вул. Звягельській: біля магазину «Оксамит»- 1 шт., біля 
магазину «Цукерочка» -1 шт., по вул. Першотравнева: біля Баранівського відділення 
Новоград-Волинської ОДПІ – 1 шт. 

2. Зобов’язати Чубар А. Г. після отримання зазначеного погодження укласти з 
Баранівською міською радою договір на право тимчасового користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами, згідно з додатком.  

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому  

від 27.06.2017 року №137  
ДОГОВІР 

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

м.Баранівка                                                      « ___ » ____________ 20__ року 
 Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови 

_________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та 
_______________________________________ (надалі – «Користувач»), з другої сторони, 
які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей 
Договір про наступне:  

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

2. Предмет Договору  
2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце 

(місця) площею ___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для 
розміщення зовнішньої реклами за адресою: 
___________________________________________________, згідно зі схемою (ескізом) 
місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і на терміни відповідно 
до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м.Баранівка, згідно з 
Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на час видачі 
дозволів.  

2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує 
вартість користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів 
припинений (закінчився).  

2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
Міська рада надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування 
рекламного засобу.  

2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за 
тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.  

2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є 
невід’ємною частиною цього договору. 

 3. Права та обов’язки Сторін  
3.1. Міська рада має право:  
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного 

законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у 
місті Баранівці, положень цього договору.  

3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій 
«Користувачем».  

3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок 
«Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж 
три місяці, передбачених розділом 4 цього договору.  

3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у 
випадках, передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої 
реклами у місті Баранівці. 

 3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, 
передбачених чинним законодавством України.  



3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного 
законодавства.  

3.2. Міська рада зобов’язується:  
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії 

дозволів чи пріоритетів «Користувача».  
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з 

Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці. 
 3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.  
3.3. «Користувач» має право: 3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін 

місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих дозволів.  
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних 

засобів з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої 
реклами в м.Баранівці. 3.4. «Користувач» зобов’язаний:  

3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про 
рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої 
реклами.  

3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані. 
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за 
розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що 
діють на день сплати.  

3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в 
установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, 
конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, 
елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при 
підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і 
санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну 
міцність і стійкість спеціальної конструкції. 

 3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні 
установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці. 

 3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну 
шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача». 
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або 
закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для 
реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або 
зміни містобудівної ситуації.  

3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться 
незалежно від того, чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує. 
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного 
засобу до належного стану. 

 3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для 
листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію. 
4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 

 4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 
розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на 
підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з 
переліком конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» 
щомісячно для узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.  

4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в 
сумі ____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на 
розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач 
«Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області, згідно з 
формулою розрахунку: П = S х Т, де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції 
рекламного засобу(при цьому площа місця розташування рекламного засобу 



визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та 
прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього 
засобу); Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній 
власності, для розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%); 

 4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, 
здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата 
не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, 
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.  

4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та 
міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких 
розміщуються вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» 
здійснюється за узгодженням з міським головою.  

5. Відповідальність Сторін 
 5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій 

Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.  
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, 

«Користувач» сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за 
кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діятиме в період, за який нараховується пеня. 

 5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного 
демонтажу конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору 
«Користувач» сплачує Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день 
самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених 
рекламоносіїв.  

6. Форс – мажор  
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по 

Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не 
могла передбачити жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої 
вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу 
Сторону в п’ятиденний термін. 

 6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, 
кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення 
іншої Сторони.  

6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, 
мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші 
події, котрі визнані компетентними державними органами як обставини непереборної 
сили.  

7. Термін дії Договору  
7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету 

чи дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії 
пріоритету чи дозволу.  

7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту 
закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу. 

 7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в 
Міську раду за місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.  

7.4. Договір достроково припиняє дію:  
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.  
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради 

«Користувачу» відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або 
дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

 7.4.3. За рішенням суду. 
 7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених 

п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.  
8. Прикінцеві положення  



8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення 
Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні 
порозуміння спір передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області. 
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним 
юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими 
представниками, і являють собою невід’ємну частину Договору.  

8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та 
листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають 
силу.  

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, - по одному для кожної із Сторін.  

Термін дії договору з___________________по__________________ Продовжено 
з___________________по________________________ Продовжено 
з___________________по________________________  

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:  
«Сторона 1»:                                                                                       «Сторона 2»:  
Баранівська міська рада                                             ____________________________  
Місцезнаходження:                                                    Місцезнаходження: 
вул.Соборна,20, м.Баранівка,                                      ___________________________ 
Житомирська область,                                               ___________________________ 
12701 код ЄДРПОУ 04344386,                                 ____________________________ 
р/р________________________,                               ____________________________ 
МФО 811039 ГУДКУ в 
 Житомирській області.  
Міський голова ___________________   
_________________/________________/ __________________ /_________________/  
(підпис) (ПІП)                                                     (підпис) (ПІП) 
 М.П.                                                                    М.П.  
 * - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами 

змінюється із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної 
плати. Заступник міського голови - керуючий справами виконкому О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.06.2017                                                                                                       №138 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол №3 від 23.06.2017 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 86, керуючись ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-

побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради 
за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети 
згідно додатку. 

 
2. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) перерахувати кошти в загальній 

сумі 74300 грн. (сімдесят чотири тисячі триста гривень) на рахунок управління 
надання соціальних послуг  міської ради для виплати допомоги  74300 грн. (сімдесят 
чотириі триста гривень). 

3. Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 
 

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  
 
 

 
 

 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.06.2017                                                                                                       № 139 
 

 
 

Про виплату допомоги на поховання   
      

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи 
протокол №2 від 25.05.2017 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження 
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виконавчий 
комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського 
бюджету, передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень) на рахунок управління надання соціальних послуг  
міської ради для виплати допомоги  1000 грн. (одна тисяча гривень). 
 
3.Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

 
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 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 27.06.2017                                                                                                       № 140 
 

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 №0-6-0.334-6033/2-17 від 08.06.2017 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», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 1,80 га для ведення 
особистого селянського господарства Душку Олександру Івановичу, який 
проживає в с. Табори, Баранівського району, Житомирської області. 
Земельна ділянка розташована за межами с. Табори і належить до земель 
запасу сільськогосподарського призначення. 
 

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



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.06.2017                                                                                                       № 141 
 
Про організацію обліку дітей  
дошкільного віку у 2017 році 
в Баранівській міській раді   
 
 
 

З метою забезпечення проведення обліку дітей дошкільного віку та забезпечення 
здобуття громадянами України повної загальної освіти, абз.3 ч.2 ст.19 Закону України 
«Про дошкільну освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 
“Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ”, керуючись п. 4 
“б” ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

1. Утворити робочу групу для організації обліку дітей дошкільного віку у 2017 
році (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком1. 

2. Затвердити Положення про Робочу групу для організації та проведення обліку  
дітей дошкільного віку згідно з додатком 2. 

3. Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.) провести інструктаж з Робочою 
групою щодо складання списків дітей дошкільного віку та забезпечити їй бланками 
списків встановленої  форми. 

4.Закріпити території їх обслуговування за дошкільними навчальними закладами 
(додаток 3).  
 5. Робочій групі надати до відділу освіти міської ради списки дітей, яким до 01 
вересня 2017 року виповнюється 6  (7) років.  

6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 
відділу освіти міської ради (Николишина Р. З.), контроль - на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Загорську О.С. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток   
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 

        від 27.06.2017 № 141 
 

Склад Робоча групи 
для організації обліку дітей і підлітків шкільного віку і дітей дошкільного віку у 

2017 році 
 

ЗАГОРСЬКА 
Оксана Сергіївна  

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова робочої групи 
 

НИКОЛИШИН 
Ростислав Зіновійович 
 

- начальник відділу освіти міської ради, заступник голови 
робочої групи  
 

СВІНЦІЦЬКА 
Світлана Миколаївна 

- методист відділу освіти міської ради, секретар робочої 
групи 

 
Члени робочої групи: 

 
 ВЛАСЮК 
Альона Дмитрівна 
 

- завідувач Баранівського ДНЗ «Сонечко» відділу освіти 
міської ради 

КУЧИНСЬКА 
Інна Володимирівна 
 

- головний спеціаліст по забезпеченню соціальних послуг 
для сім’ї, дітей та молоді управління надання соціальних 
послуг міської ради 
 

МУРАВСЬКА 
Олена Миколаївна 
 

- завідувач Зеремлянського ДНЗ відділу освіти міської 
ради 

ОМЕЛЬЧУК 
Валентина Вікторівна 
 

- методист з навчально-виховної роботи відділу освіти 
міської ради 

ПОГОРІЛИЙ 
Руслан Володимирович 

- інспектор  ювенальної превенції сектору превенції 
Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП 
Житомирської області (за згодою) 
 

СЛУХІНСЬКИЙ 
Валерій Миколайович  
 

- дитячий лікар-педіатр Баранівської КЦРЛ  (за згодою) 
 

ЧЕРКАВСЬКА 
Юлія Юріївна 
 

- завідувач Явненського ДНЗ відділу освіти міської ради 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан       
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
 міської ради 

        від 27.06.2017 р. № 141 
 

Положення  
про робочу групу для організації обліку 

  дітей дошкільного віку у 2017 році 
 

I. Загальні положення 
1. Робоча група для організації обліку дітей дошкільного віку (далі – робоча 

група) є тимчасово діючою комісією консультативно-дорадчим органом при 
виконавчому комітеті міської ради. 

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України,  
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіти», Інструкцією з обліку дітей і 
підлітків шкільного віку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
12.04.2000 № 646,  іншими нормативно-правовими актами України, а також цим 
положенням. 

3. Рішення про утворення Робочої групи приймає Виконавчий комітет міської 
ради. 

4.Робоча група діє на тимчасовій основі та здійснює свою діяльність на 
громадських засадах. 

5  Члени робочої групи є уповноваженими особами. 
             II. Основні завдання Робочої групи 

 
Основними завданнями Робочої групи є: 
1. Організація обліку дітей дошкільного віку у Баранівській міській раді. 
2. Підготовка первинних списків дітей дошкільного віку на території 

Баранівської міської ради. 
 

III. Функції Робочої групи 
 

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції: 
1.Забезпечує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.  
2. Сприяє охопленню дітей 5-річного віку обов’язковою дошкільною освітою. 
3.Проводить роботу, пов’язану з обліком дітей дошкільного віку. 
5. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на 

Робочу групу. 
 

IV. Права Робочої групи 
 

Робоча група має право: 
1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань обліку дітей; 
2. Запрошувати на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію 

представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, 
громадських та інших організацій щодо охоплення дітей навчанням;  

 
 

V. Склад Робочої групи 
 

1. Робоча група створюється у складі голови, заступника голови, секретаря 
та членів групи. 

2. Склад Робочої групи визначає виконавчий комітет Баранівської міської ради. 



3. Голова Робочої групи організовує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу 
її членів, представляє Робочу групу у відносинах із закладами освіти, органами 
місцевого самоврядування, установами, організаціями. 

 
VI. Організація діяльності Робочої групи 
 

1. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням. 
2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за 

потребою, але не менше, як двічі на рік. 
3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи 

визначаються її головою, у разі його відсутності – заступником голови (далі – 
головуючий). 

4. Засідання скликає і проводить головуючий. 
5. Рішення Робочої групи оформляються протоколом.  
6. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється 

секретарем Робочої групи. 
 
VII. Порядок проведення засідання Робочої групи 

1. Засідання Робочої групи проводить головуючий. 
2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, 

ніж дві третини від загального складу членів Робочої групи. 
3. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами 

Робочої групи шляхом голосування. 
4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої 

групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати 
голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до 
проекту рішення засідання у письмовій формі. 

5. Особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх 
обговоренні та вносять пропозиції. 

6. Головуючий приймає рішення щодо присутності під час засідання групи 
представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і 
звукозапису. 

7. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного 
засідання відкритим голосуванням. 

8. Рішення Робочої групи вважаються прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний 
голос належить головуючому на засіданні Робочої групи. 

9. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, який підписує 
головуючий на засіданні та секретар робочої групи. 

10. Рішення Робочої групи доводяться секретарем групи до відома членів 
Робочої групи та виконавців рішення. 

11. Матеріали засідань Робочої групи знаходяться на зберіганні у секретаря 
Робочої групи, під його особисту відповідальність. 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Додаток   
          до рішення  

                                                                              виконавчого комітету 
                                                                                                міської ради 
          27.06.2017 р. № 141 
 

Території обслуговування, 
які закріплені за дошкільними навчальними закладами на території  

Баранівської міської ради 
 
№ 
п/п 

Назва ДНЗ Адреса ПІБ керівника ДНЗ 

1. Баранівський ДНЗ 12700 
 м. Баранівка, 
вул.Звягельська,58а              

Власюк 
Альона Дмитрівна 

2. Полянківський ДНЗ 12742 
 смт. Полянка,  
вул. Шкільна, 9              

Пітроченко Наталія 
Володимирівна 

3. Кашперівський ДНЗ 12741 
 с.  Кашперівка 
 вул. Центральна,5                        

Бабич 
 Олеся Володимирівна 

4. Зеремлянський ДНЗ 12732 
 с. Зеремля 
вул Вишневецька,1 

Муравська 
 Олена Миколаївна 

5. Вірлянський ДНЗ 12730 
 с. Вірля   
 вул. Центральна,12                                                              

Присяжнюк Наталія 
Миколаївна 

6. Суємецький ДНЗ 12717  
с. Суємці 
вул. Савчука,9   

Матвійчук Ірина 
Володимирівна 

7. Острожецький ДНЗ 12722 
 с. Острожок  
вул. Центральна, 95 

Лавренчук  
Світлана Іванівна 

8. Рогачівський ДНЗ 12722 с. Рогачів  
вул. Новоград-
Волинська 167,а 

Матвійчук 
 Ірина Анатоліївна 

9. Глибочанський ДНЗ 
при ЗОШ I-II cт. 

12745  
с. Глибочок  
вул. Поліська, 24 

Черновська Людмила 
Миколаївна 

10. Старогутянський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12744  
с. Стара Гута  
пров. Шкільний, 5              

Куцан 
 Наталія Анатоліївна 

11. Таборський ДНЗ 
 при ЗОШ I ст. 

12700 
 с. Табори 
 вул. Л. Українки, 3                               

Багінська 
 Наталія Анатоліївна 

12. Климентіївський ДНЗ  
при ЗОШ I-II ст. 

12731  
с. Климентіївка  
вул. Заграда, 4 

Вовк 
 Олена Миколаївна 

13. Йосипівський ДНЗ  
при ЗОШ I ст. 

12737 
 с. Йосипівка  
вул. Щукіна,1   

Костриця 
 Наталія Анатоліївна 

14. Берестівський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12734 
 с. Берестівка  
вул.Лук’янівська,1а 

Кундельська  
Світлана Василівна 

15. Мирославський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12735  
с. Мирославль 
вул. Центральна,1 

Шандрук  
Лілія Вікторівна 

16. Смолдирівський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12714  
с. Смолдирів  
вул. Л.Українки,1а 

Марчук 
 Галина Іванівна 

17. Явненський ДНЗ 12727 Черкавська 



 при ЗОШ I-II ст.  с. Явне     
 вул.Лісничевська,9 

 Юлія Юріївна 

18. Жарівський ДНЗ 
 при ЗОШ I ст. 

12740 
 с. Жарі 
вул.Баранівська,2         

Парфенюк  
Мар’яна Володимирівна 

19. Гриньківський ДНЗ 
 при ЗОШ 

12741 
 с. Гриньки 
  вул. Пушкіна,4                     

Лисюк  
Світлана Михайлівна 

 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                               

 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.06.2017                                                                                                       № 142 
 

Про надання дозволу на проведення 

благодійного заходу на території 

м. Баранівка 

 

Розглянувши клопотання директора Благодійного фонду «Нові Вершини» про 
надання дозволу на проведення благодійного заходу для дітей розважального змісту в 
міському Будинку культури ім А Пашкевича та прилеглій до нього території, керуючись 
ст. ст. 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Благодійному фонду «Нові Вершини» на проведення 
благодійного заходу для дітей розважального змісту в міському Будинку культури ім. А 
Пашкевича та прилеглій до нього території в період з 03.07.2017 року по 07.07.2017 року. 
Щоденний час проведення з 10:00 години по 14:00 годину. 

2. Звільнити БФ «Нові Вершини» від сплати за оренду глядацького залу 
міського Будинку культури ім. А. Пашкевича.  

3. Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.) та управлінню надання 
соціальних послуг міської ради визначити відповідальних осіб за проведення даного 
заходу.  

4. Зобов’язати відповідальних осіб БФ «Нові Вершини» (Озерчук А. С.) за 
проведення вищезазначеного заходу забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм. 

5. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час проведення заходу проводяться БФ «Нові 
Вершини» за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано цей дозвіл. 

6. 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  
 
 

 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.06.2017                                                                                                       № 143 

 
Про погодження графіку роботи 
магазину за адресою  
м. Баранівка, вул. Першотравенська, 2 
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву ФОП Дем’яненка І. В. щодо погодження графіку роботи 
оптового складу по продажі меблів, який знаходиться за адресою:  
м. Баранівка, вул. Першотравенська, 2, виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 
    1. Погодити графік роботи оптового складу по продажі меблів, який знаходиться за 
адресою: м. Баранівка, вул. Першотравенська, 2 згідно з додатком. 
 

1. Рекомендувати ФОП Дем’яненка І. 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 27.06.2017 №143 
                                                                                                 
  
  
                                  
  
  
  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

оптового складу по продажі меблів 
м. Баранівка, вул. Першотравенська, 2 

 
 

Щоденно з понеділка по четвер 
Початок роботи – 10:00 год. 

Закінчення роботи – 18:00 год. 
П’ятниця: 

Початок роботи – 10:00 
Закінчення роботи – 17:00 

Субота, неділя: 
Початок роботи – 10:00 

Закінчення роботи – 14:00 
 
 
 
 
 
 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.06.2017                                                                                                       № 144 
 

Про виконання умов  угод 
про соціальне партнерство 
 
З метою дотримання чинного законодавства та врахування пропозицій виконуючих 
обов’язки старост Баранівської об’єднаної територіальної громади, на виконання умов 
угод про соціальне партнерство, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 

 
 
1.Затвердити Порядок виконання умов угод про соціальне партнерство 
згідно з додатком. 
 
2. Утворити робочу групу щодо виконання умов угод про соціальне  партнерство у 
складі, що додається. 
 
3.Робочій групі (Савчук В. А.) забезпечити в подальшому провадження  угод про 
соціальне партнерство та забезпечити неухильне дотримання умов вищезазначеного  
Порядку. 
 
4.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан  
 
 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
          рішення  

                                                                              виконавчого комітету 
                                                                                                міської ради 
          27.06.2017 р. № 144 

 
Порядок 

виконання умов 
угод про соціальне партнерство 

 
        1.Порядок виконання умов угод про соціальне партнерство передбачає дотримання 
чинного бюджетного законодавства в частині підписаних угод про соціальне партнерство 
між суб’єктами господарювання та Баранівською міською  об’єднаною територіальною 
громадою. 
 
        2.Пропозиції щодо нагальних потреб  старостинських округів стосовно 
товарів,матеріалів,робіт та послуг,що деталізують предмет угоди про соціальне 
партнерство подаються виконуючими обов’язки старост відповідних округів у форматі 
заяви. 
 
       3.Виконуючі обов’язки старост у заяві зазначають перелік та опис товарів, 
матеріалів, робіт та  послуг відповідно до якого сторонами угод буде  підписано акти 
прийняття-передачі (накладні) таких  товарів, матеріалів,робіт та послуг. 
 
      4.Відділ діловодства та організаційної роботи (Костецька О.Д.) проводить 
роз’яснювальну роботу  серед виконуючих обов’язки старост Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади стосовно суті та порядку надання пропозицій для 
виконання умов соціальних угод.  
 
     5.Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та закупівель 
(Довга Л.Ю.) відображає в регістрах  бухгалтерського обліку виконання соціальних угод 
шляхом проведення операцій з натуральної оплати (довідка №…). 
 
      6.Підставою для провадження облікових дій стосовно виконання угод  про соціальне 
партнерство вважається висновок робочої групи щодо погодження  таких дій (протокол 
засідання) та  наявність справи (підшивка документів включно з угодою) з повним 
пакетом  первинних документів. 
 

Керуючий справами виконкому                                               Л.Л.Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Додаток   
          до рішення  

                                                                              виконавчого комітету 
                                                                                                міської ради 
          27.06.2017 р. № 144 
 
                                               Склад робочої групи 
      щодо виконання умов  угод про соціальне  партнерство 
 
 
 Савчук   
 Василь Андрійович            заступник міського голови  
                                               з питань діяльності виконавчого органу, голова  
                                               робочої групи 
 
Шевчук    
Олена Григорівна                начальник відділу архітектури, містобудування 
                                               та земельних відносин міської ради, заступник 
                                               голови робочої групи      
Довга        
Леся Юріївна                      начальник відділу бухгалтерського обліку, 
                                              економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
                                              міської ради, секретар робочої групи 
Члени робочої групи: 
            
Дем’янюк  
Олена Юріївна                    начальник управління фінансів міської ради 
 
Костецька  
Олена Дмитрівна                  начальник відділу діловодства 
                                               та організаційної роботи міської ради 
 
В. о. старост по старостинських округах 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.06.2017                                                                                                       № 145 
  

Про встановлення дошки 
загиблому учаснику АТО  
 
 
 Розглянувши звернення  настоятеля Української Православної Церкви Київського 
Патріархату храму Івана Богослова Геленко Миколи Мироновича про надання дозволу на 
встановлення пам’ятного знаку в с. Климентіївка, вул. Центральна загиблому учаснику 
АТО Новіцькому Віктору Павловичу та обговоривши дане питання, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.): 
1) організувати проведення громадських слухань в с. Климентіївка та включити до 
порядку денного питання про встановлення пам’ятного знаку в с. Климентіївка, вул. 
Центральна загиблому учаснику АТО Новіцькому Віктору Павловичу; 
2) громадські слухання в с. Климентіївка, провести в липні місяці 2017 року; 
3) дане питання повторно винести на розгляд чергового засідання виконавчого комітету 
міської ради. 
 
2.Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Н. В. Кокітко. 

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


