
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                    № 146 
 
Звіт про роботу Молодіжної ради 
виконавчого комітету міської ради 
 

Заслухавши інформацію голови Молодіжної ради виконавчого комітету міської ради 
Дем’яненко Ю. І. про роботу Молодіжної 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», відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 
30.03.2017 № 64 «Про затвердження в новій редакції Положення про Молодіжну раду», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Звіт голови Молодіжної ради виконавчого комітету міської ради Дем’яненко Ю. І. про 
роботу Молодіжної ради, що додається взяти до відома.  

2. Затвердити звіт голови Молодіжної ради виконавчого комітету міської ради Дем’яненко 
Ю. І. про роботу Молодіжної ради. 

3. Голові Молодіжної ради (Дем’яненко Ю. І.) продовжувати роботу в частині формування 
активної суспільно-відповідальної позиції молоді, залучення її до участі у вирішенні проблем 
громади. 

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

 

Перший заступник міського голови                                                  Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

від 28.07.2017  №  146 

Звіт про роботу Молодіжної ради 
виконавчого комітету міської ради  

 
Положення про Молодіжну раду виконавчого комітету міської ради затверджено 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 64 «Про 
затвердження в новій редакції Положення про Молодіжну раду». 
На сьогодні представниками Молодіжної ради є 11 чоловік. До складу Молодіжної ради 
проводиться набір молодих активних жителів громади, тому кількість членів може 
змінюватися. 
Членами Молодіжної ради проведено наступні заходи: 
17.12.2016 р. – до Дня Святого Миколая провели тенісний турнір між любителями до 18 
років. 
25.02.2017 р. – на «Масницю» провели благодійну акцію, випікали млинці. Отримані кошти 
під час проведення заходу передали для сина загиблого в АТО. 
03.04.2017-07.04.2017 р. – розпочато реалізацію проекта «Сортування сміття». Для більш 
детального ознайомлення з даним проектом здійснено об’їзд шкіл громади. Оголошували 
конкурс на креативні сміттєві баки, які в подальшому були включені в конкурс «Кращий 
благоустрій населеного пункту». 
29.04.2017 р. – взяли участь у Всеукраїнській акції «Let s do it», під час якої було проведено 
очистку ставка у міському парку відпочинку. 
13.05.2017 р. – прийняли участь у Глобальному тижні безпеки дорожнього руху. Акцію 
провели на Площі Волі. Мета даної акції була розповісти про світловідображаючі елементи 
на верхньому одязі, портфелях та засобах пересування. 
02.06.2017 р. – прийняли участь у Дні захисту дітей. Фейсарт для дітей, показ мультфільму. 
На сьогодні проведяться на територіях старостинських округів Баранівської ОТГ зустрічі 
членів Молодіжної ради з активними жителями старостинських округів по питаннях 
стратегічного розвитку громади, створення Громадської ради та діяльності Молодіжної ради 
виконавчого комітету Баранівської міської ради з метою долучення молоді до розвитку 
нашої громади.  
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                          № 147 
 
Про стан виконання  
міського бюджету та програми  
економічного і соціального розвитку  
за І півріччя 2017 року 

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів міської ради Дем’янюк О.Ю. 
про стан виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку за 6 
місяців 2017 року, виконком міської ради визнає роботу з виконання загального фонду 
міського бюджету схвальною, спеціального фонду міського бюджету в частині власних 
надходжень відмінною, в частині коштів бюджету розвитку – задовільною. Не зважаючи на 
складну політичну та економічну ситуацію в країні, звичний для бюджету та все ж 
небувалий рівень недостатності, проводиться клопітка робота, що уже дає позитивні 
результати. Так, станом на 01.07.2017 року до міського бюджету надійшло коштів: 

- загального фонду міського бюджету надійшло 61822874 грн., видатки становлять 59733218 
грн. 

- спеціального фонду міського бюджету надійшло 2490928 грн. податків, зборів та інших 
платежів, видатки становлять 2314783 грн.; 

Динаміка надходжень коштів до загального фонду носить позитивний характер. Відповідно 
офіційного висновку управління фінансів міської ради та за даними інформативної графіки 
перевиконання станом на 01.07.2017 складає 4239158 грн.  

З метою забезпечення виконання рішень сесії міської ради 8-го скликання «Про 
затвердження міського бюджету на 2017 рік» та «Про затвердження Програми економічного 
і соціального розвитку м. Баранівка на 2017 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника управління фінансів міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан 
виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку за І півріччя 
2017 року, що додається взяти до відома.  

2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за перше 
півріччя 2017 року та звіт про використання коштів бюджету розвитку у 2017 році: 

1)звіт про виконання міського бюджету ради всього: 

доходи в сумі 64313802 гривні; 



 

 

видатки в сумі 62048001 грн. в тому числі: 

- за загальним фондом: 

доходи в сумі 61822874 гривні; 

видатки в сумі 59733218 гривень; 

 - за спеціальним фондом бюджету; 

доходи в сумі 2490928 гривень; 

видатки в сумі 2314783 гривні  

2)значення перевиконання бюджету загального фонду міського бюджету на 4239158 гривень 
без урахування трансфертів, на 4208238 гривень з урахуванням трансфертів. 

3)значення перевиконання бюджету спеціального фонду міського бюджету на 14810 гривень  
без урахування трансфертів, значення недовиконання на 49017 гривень з урахуванням 
трансфертів. 

3. Керівникам структурних підрозділім виконавчого комітету міської ради відповідно до 
своїх повноважень:  

•забезпечити виконання доходної та видаткової частини міського бюджету, а також 
Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік;  

•активізувати роботу щодо збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок усіх 
джерел;  

• здійснювати жорсткий контроль за надходженням плати за землю, вживати суворі заходи 
адміністративного впливу до боржників;  

•вживати заходи по виявленню та залученню до оподаткування суб’єктів господарювання, 
які користуються землею без належного юридичного оформлення;  

•вжити дієві заходи щодо ефективного використання комунального майна, оформити 
договори оренди з метою надходження додаткових коштів;  

• проводити роботу щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі в 
установах, закладах та підприємствах комунальної власності міста;  

•сприяти розвитку малого підприємництва, активізувати роботу у сфері залучення 
інвестицій;  

• продовжити здійснення заходів щодо реформування житлово-комунальної сфери шляхом 
проведення оптимальної тарифної політики, розширення мережі комунальних послуг;    

•проводити роботу щодо поліпшення торгівельного обслуговування населення міста;  

•забезпечувати належний правопорядок та санітарний стан на території Баранівкої ОТГ.  

4. Керуючому справами виконкому міської ради (Куцан Л. Л.) двічі на рік виносити на 
розгляд виконкому питання про стан виконання міського бюджету та Програми 
економічного і соціального розвитку.  

5. Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади здійснювати постійний контроль за використанням енергоресурсів та здійсненням 
заходів з енергозбереження.  



 

 

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

 

Перший заступник міського голови                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

від 28.07.2017  №  147 

Інформація про стан виконання міського бюджету та  

Програми економічного і соціального розвитку за І півріччя 2017 року 

       Баранівська міська рада  в якості новоутвореної громади має досить активне соціальне 
обличчя. Протягом 2011-2017 років  ми  позиціонуємо  себе як «прогресивна провінція». У 
2017 році наші зусилля було спрямовано на забезпечення позитивних тенденцій розвитку 
міста та 12-ти приєднаних сіл та селища, енергозбереження, поліпшення життєвого рівня 
населення, забезпечення його соціального захисту. 

       Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, звичний для 
бюджету та все ж небувалий рівень недостатності, проводиться клопітка робота, що уже дає 
позитивні результати. 

       Особливої ваги набуває залучення інвестицій в економіку громади. Ми постійно    
налагоджуємо  співпрацю з представниками іноземних ділових кіл. Нещодавно відбулися  
робочі зустрічі з  послом Народної республіки Китай в Україні та директором компанії 
«РІКО» (республіка Словенія).На  зустрічах обговорювалися питання інвестицій у 
альтернативну енергетику та відкриття нових виробничих підприємств. 
       Нами укладено  22 соціальні угоди з   сільгоспвиробниками та орендарями  
сільськогосподарських угідь. 
        Окрім того, з метою пошуку потенційних інвесторів постійно розробляються проектні 
заявки. Участь у програмах фінансування та конкурсах наразі дали можливість залучити до 
зведеного бюджету значні суми коштів. 
        На теренах громади розбудовує власні потужності ТОВ «Органік – мілк». 
Підприємством ТОВ «Органічний м’ясний продукт» завершуються роботи по будівництву 
сучасного комплексу по переробці м’яса і налагоджуються процеси виробництва й збуту 
м’ясної продукції. Протягом поточного року керівництвом міської ради  проведено ряд 
зустрічей та переговорів з  іншими потенційними інвесторами.  
         За результатом діяльності Баранівської об'єднаної територіальної громади  станом на 
01.07.2017 перевиконання бюджету загального фонду складає 4239,2 тис. грн. Загальне 
значення перевиконання з початку року (у разі відсутності коригування у першому кварталі) 
становить  6870,2 тис. грн.   
         Бюджетоутворюючими податками стали податки з доходів, акцизи та єдиний податок. 
Частка  ПДФО у загальному об'ємі доходів становить  64,2 ( в структурі власних доходів - 
21%),частка єдиного податку – 5%,частка акцизів - 3%. 
        Відповідно до рівня надходжень ПДФО, що сплачений рядом підприємств різних форм 
власності, слід відзначити ДП Баранівське ЛМГ.Чисельність працюючих на підприємстві  
складає  429 штатних одиниць, підприємством сплачено 1986,2 тис. грн. ПДФО. За 
відповідний період минулого року надходження по підприємству в цілому по району  
становили  1697,0 тис. грн. Отже - до бюджету ОТГ    перераховано на 300,0 тис. грн. більше 
податку. Відділом освіти Баранівської міської ради з чисельністю 897 штатних одиниць 
сплачено 3005,1 тис. грн. ПДФО, що на 1989,3 тис. грн. більше значення  2016 року. 

       Вагомою причиною перевиконання бюджету стало зростання мінімальної заробітної 
плати та загальна тенденція до провадження стимулюючих виплат.  
       Слід також зазначити, що на наповнюваність бюджету позитивно вплинула новація 
стосовно єдиного податку. Його загальне значення сягнуло 3169,8 тис.грн., що на 415,2 тис. 



 

 

грн. більше показника 2016 року. В тому числі  отримано єдиного податку від 
сільськогосподарських товаровиробників – 272,9  тис. грн.. 
       Щодо земельної ренти, то за перше півріччя 2017  року бюджет ради  одержав  1524,8 
тис. грн. Таке значення плати за землю  більше уточнених  планових показників на 110,3 тис. 
грн. (7,8 %). 
       Найбільшу питому вагу в даних надходженнях займає орендна плата з юридичних осіб – 
1091,0 тис. грн. (71,6%). 
       Надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів складають - 1780,6 тис. 
грн., в тому числі 1094,3 тис. грн. -  акцизний податок з пального. 
       За іншими видами доходів одержано 933,9  тис. грн., в тому числі рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів – 645,5 тис. грн., податку на нерухоме майно 
відмінне від земельної ділянки – 61,1 тис. грн., державного мита – 58,4 тис. грн.,  плати за 
надання адміністративних послуг – 156,4 тис. грн., інших надходжень – 12,6 тис. грн. 
       Надходження  спеціального фонду за перше півріччя  склали  1142,8 тис. грн. 
       Основним джерелом спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 
941,9 тис. грн. Від продажу земель несільськогосподарського призначення надійшло 90,6  
тис. грн., екологічного податку – 24,5 тис. грн., коштів  пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту – 69,2 тис. грн., інших коштів  – 21,3 тис. грн.            
       У квітні 2018 року закінчується оплата міжнародного запозичення ПЕФК «NEFCO” 
строком на 5 років. Нашим містом уже в статусі об’єднаної територіальної громади отримано 
дозвіл на  нове запозичення  коштів цієї фінансової корпорації (500 тис. євро – заходи з 
термомодернізації школи). Ми є підписантами Угоди мерів, а також, спільно з Інститутом 
бюджету та соціально-економічних досліджень працюємо над створенням  стратегічного й 
просторового плану розвитку нашої громади (виграли  транш у сумі 600,0 тис. грн. на  
безкоштовне виготовлення). Наразі  маємо виграшну позицію з-поміж  багатьох учасників 
конкурсу на фінансування з ДФРР та  визнані переможцями відбору за програмою 
фінансування ULID. Також працюємо над створенням стратегії сталого енергетичного 
розвитку та приймаємо активну участь у інших громадських  проектах («Бюджет участі» (на 
розгляді 6 проектів)) та інші..). 
          Приймаємо участь у  конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» з трьома 
проектами: 

- «Відділ благоустрою – альтернатива комунальному господарству»; 
- «Музей-садиба» - культурна подорож у минуле Полісся»; 
- «Бюджетно-фінансове портфоліо» – основа  прийняття  самоврядних  рішень». 

        Встановлено ставки податків на 2017 рік у наступних значеннях: 
- перша група платників єдиного податку -10 % ПМ на 01 січня податкового року (160 грн.); 
- друга  група платників єдиного податку -20 % МЗ на 01 січня податкового року( 640 грн.); 
- третя група платників єдиного податку -5%  від доходу; (межа -5 млн. грн.) 
- податок на нерухоме майно (житлова нерухомість) - 0,3% ПМ  за 1 кв. м.(4,80); 
- податок на нерухоме майно (нежитлова нерухомість) - 0,2% ПМ  за 1 кв. м.(3,20); 
- транспортний податок -25000,0 грн. за кожен легковий автомобіль,який використовується 
не більше п’яти років (вартість понад 750 розмірів МЗ); 
- туристичний збір -1% вартості періоду проживання в місцях визначених положенням. 

• І группа підприємців громади  сплачує ЄСВ за себе у сумі не меншій ніж 352 грн; 
• І та ІІІ групи  сплачують ЄСВ за себе у сумі не меншій ніж 704 грн. 

Значення  плану доходів (рік) -108552827 грн.  

Значення  плану видатків (рік)-109166180 грн. 

(913353 +108552827-109166180-300000) 



 

 

       Пріоритетом роботи Баранівської міської ОТГ залишається дотримання соціальної 
спрямованості у своїй роботі. Протягом  1 півріччя 2017 року на оплату матеріальної 
допомоги спрямовано 379,1 тис. грн. коштів загального фонду за результатом звернень 342 
громадян.          

       Запорукою забезпечення життя громадян є рівень заробітної плати. Аналітична графіка 
(презентація) є свідченням позитивної динаміки в  даному напрямку. Відповідно до 
специфіки підрозділів ради, рівень оплати праці різниться, й за результатами узагальненої 
аналітики станом на 16.07.2017 року складає 5,0 тис. грн. 

       У житлово-комунальному господарстві приділяється значна увага наданню якісних 
послуг з вивезення сміття та впровадженню заходів з енергозбереження.  

        Коштом  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,субвенції депутатів обласних рад 
та за рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального  проведено наступні роботи 
,надано послуги та придбано товари й матеріали: 

                                                                                                          Таблиця 1    (тис. грн.) 

 

Відділ освіти 
Придбано дитячі та спортивні 
майданчики для ДНЗ  126,3 

  Придбано кабінети фізики та хімії 958,1 

  
Придбано інтерактивний комплекс 
для Баранівської гімназії 45,5 

  
Буде придбано компютерну техніку 
для шкіл громади   

  
Буде придбано компютерну техніку 
для ДНЗ громади   

Відділ культури,сімї,молоді та 
спорту 

Придбано компютерну техніку  11,4 

  
Буде придбано  звікопідсилюючу 
апаратуру   

  
Проведено капремонт частини 
приміщення  БК 137,1 

  
Проведено капремонт трибуни 
стадіону 299,0 

Апарат ради 
Оплачено послуги із землеустрою ( в 
т.ч. сінокосіння) 16,3 

  Проведено експертну оцінку земельних 
ділянок 11,9 

  
Оплачено проекно-вишукувальні 
роботи по будівництву підвісного 
мосту 

6,4 

  Оплачено проектні послуги з буд-ва 
водозабірної свердловини 3,1 

  
Оплачено проектні послуги з рек-ї 
станції знезалізнення  та  буд-ва 
водозабірної свердловини 

4,3 

  Оплачено проектні роботи 
(світлофори) 17,0 



 

 

  
Оплачено послуги з експертизи та 
проектні роботи на капремонт дороги 
по вул. Європейська 

19,5 

  Надано аванс на капремонт дороги по 
вул. Європейська 330,0 

  Поповнено статутний фонд КП 
Баранівка міськводоканал 130,0 

  Придбано  скульптурний  портрет 
Т.Г.Шевченка 16,5 

  Проведено капремонт вуличного 
освітлення 39,4 

  Придбано компютерну техніку для 
апарату ради та  ЦНАПу 229,7 

  Придбано  комплекти меблів 24,3 

Управління надання 
соціальних послуг 

Буде проведено капітальний ремонт 
приміщення для організації 
багатофункціонального центру 
реабілітації 

  

  
Профінансовано  придбання квартири 
батькам трійні 50,0 

Апарат ради 
Проведено планові платежі з 
виконання  капремонту тротуарів по 
в.Соборна 

61,1 

  2685,4 

 

Всього  проведено капітальних видатків на 2685,4 тис. грн., у тому числі за рахунок 
коштів: 

- бюджету розвитку - 142,9 тис. грн.; 
- передачі коштів загального фонду на капітальні видатки - 1239,5 тис. грн.; 
- субвенції з депутатського фонду обласної ради - 308,8 тис. грн.; 
- субвенції на «соцеконом» розвиток територій - 170,0 тис. грн.; 
- залишку освітньої субвенція на 01.01.2017 року  - 958,1 тис. грн.; 
- інші -133,9 тис. грн.* 

Вживались дієві заходи підприємствами, установами та організаціями громади   по 
підготовці до зими приміщень та завезення палива.  

Основними проблемними питаннями у житлово-комунальному господарстві 
залишаються: велика частка зношених водопостачальних та  каналізаційних мереж, рівень 
зносу яких сягає 70-80%; потреба у додаткових джерелах водопостачання у районному 
центрі. 

Охарактеризувати  роботу закладів соціально-культурної та гуманітарної сфер  
слід з використанням наступних  тез. 

  У галузі охорони здоров’я  збережена мережа медичних закладів. Для забезпечення 
медичного обслуговування населення функціонує Центр первинної медико-санітарної 
допомоги, 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 5 ФАПів та 8 
фельдшерських пунктів.      



 

 

Бюджет Центру первинної медико-санітарної допомоги закладів охорони здоров’я 
району станом на 26.07.2017 складає 5508,9 тис. грн. за загальним фондом та 12,0 тис. грн. за 
спеціальним. Недостатність на забезпечення захищених статей  ЦПМСД видатків складає 
700,0 тис. грн. 

Основними проблемними питаннями галузі залишаються:  неукомплектованість 
лікарями, особливо у сільській місцевості, недофінансування цільових програм, потреба 
первинної медичної допомоги у транспортних засобах.  

У галузі освіти   збережено мережу загальноосвітніх закладів при скороченні  
фактично працюючих станом на 01.07.2017 на 67,84 одиниці (сезонне вивільнення). У галузі 
функціонує 43 заклади: 

- 19 ДНЗ (43 групи - 803 дитини); 

- 21 школа (в.т.ч. БДТ -3090 учнів); 

- методкабінет; 

- централізована бухгалтерія; 

- група з обслуговування шкіл. 

        Узагальнені дані щодо чисельності  та кількісного складу працюючих у мережі установ 
громади містяться в таблиці 2. 

 

                                                                                                                                  Таблиця 2  

Інформація щодо чисельності працівників підвідомчих установ Баранівської міської ради 

Найменування 
Штатна 

чисельність 
Фактична 

чисельність 
Відхилення             

+збільшення,-зменшення 

  
на 

початок 
року 

на 
звітну 
дату 

на 
початок 

року 

на 
звітну 
дату Штатна Факт 

Органи місцевого 
самоврядування  

103,50 106,00 56,00 76,00 
2,50 20,00 

Освіта 838,29 833,79 826,69 758,85 -4,50 -67,84 

Охорона здоров'я   175,25   161,25 175,25 161,25 
Соціальне забезпечення 
та соціальний захист 

  45,00   34,00 
45,00 34,00 

Культура 134,60 116,42 111,81 106,92 -18,18 -4,89 

Фізкультура і спорт 21,25 21,00 20,75 20,00 
-0,25 -0,75 

Благоустрій 49,00 54,00 27,00 42,00 5,00 15,00 

Разом 1146,64 1351,46 1042,25 1199,02 204,82 156,77 



 

 

 

 Для усіх учнів 1-4 класів, 5-11 класів (пільгові категорії) було організовано 
безкоштовне  гаряче  харчування. Значна увага приділяється оздоровленню дітей. З 
01.06.2016 року розпочали роботу 17 пришкільних  мовних таборів відпочинку, в яких  уже 
відпочило 255 дітей (без харчування). Відділом освіти було придбано 57 путівок у 
Кам’янобрідський обласний санаторій радіаційного захисту (з них на санаторно-курортне 
оздоровлення дітей у кількості 22 шт. на суму 127,4 тис.грн. та путівок на оздоровлення дітей 
в дитячому закладі санаторного типу табір «Лісова казка» в кількості 35 шт. на суму 198,5 
тис. грн.). У період із 23.06.17 року по 13.07.2017 року було забезпечено направлення дітей 
громади на відпочинок та оздоровлення згідно квоти й подання директорів шкіл. За 
підсумками у Кам’янобрідськомусанаторії оздоровились діти таких пільгових категорій: 

� 2 дитини, позбавлені батьківського піклування; 
� 4 дітей-інвалідів;  
� 9 дітей учасників АТО; 
� 1 дитина, потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
� 37 дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей; 
� 2 дитини, які перебувають на диспансерному обліку; 
� обдарованих учнів . 

Виплачено відпускних педагогічним працівникам, оплата праці яких проводиться 
коштом: 

- освітньої субвенції - 8,1 млн. грн.; 

- коштом місцевого бюджету - 0,4 млн. грн.; 

Забезпечено підвіз дітей та вчителів з віддалених населених пунктів до шкіл. 

Незважаючи на значну проведену роботу, основними проблемними питаннями галузі 
освіти залишаються: 

-  подальше матеріально - технічне зміцнення; 

-  збільшення кількості місць у дитячих навчальних закладах;  

- відсутність фінансування з державного бюджету для забезпечення безкоштовним 
гарячим харчуванням усіх дітей 1- 4 класів та організацію літніх пришкільних оздоровчих 
таборів; 

- досить мала частка дітей охоплено позашкільною освітою. 

Бюджет закладів освіти  за 6 місяців 2017 року склав 37534,0 тис. грн. 

Мережу закладів культури та спорту  громади  складають 49 установ: 

- клубні заклади (9+15); 
- 21 бібліотека; 
- школа мистецтв; 
- музей; 
- ФОК та ДЮСШ. 

У громаді   працює  3  колективи, які  мають  почесне  звання  «народний». 



 

 

Художні колективи та окремі виконавці постійно приймають  участь в обласних 
заходах, конкурсах, фестивалях, виставках. 

Проводиться  робота по  поновленню обліково-охоронної документації на пам’ятки  
культурної  спадщини.   

Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту за 6 місяців 2017 року проведено роботу в 
закладах культури та спорту Баранівської міської ради  у кількості заходів: 

- культури -31(мітинги,урочистості,розважальні програми,бібліомікси); 

- спорту - 28(чемпіонати,відкриті кубки,фінальні ігри). 

Бюджет закладів за 6 місяців 2017 року склав 4749,0 тис. грн. 

Протягом 1 півріччя 2017 року проведено ряд заходів у сфері сімейної та молодіжної  
політики. 

У 2017 році подано 2 пакети документів на присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня». 

Станом на 01.07.2017 року на території об’єднаної територіальної громади на обліку 
служби у справах дітей перебуває 72 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, з них: 5 перебуває на повному державному утриманні в інтернатних закладах, 7 
влаштовано до прийомних сімей, 60 влаштовано під опіку, піклування. 

У 2017 році 7 дітей набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з них 100% влаштовані у сімейні форми виховання (2 – усиновлення, 5 - опіка).  

На території об’єднаної територіальної громади Баранівської міської ради функціонує 
4 прийомні сім’ї, в них виховується 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування (Баранівка – 2, Лісове – 1 , Берестівка - 1). 

На території громади спеціалістами управління надання соціальних послуг спільно із 
службою у справах дітей РДА здійснюються заходи щодо захисту дітей, а саме: здійснюється 
контроль за станом утримання та виховання дітей, що проживають в сім’ях, які опинилися у 
складних життєвих обставинах шляхом проведення обстеження матеріально-побутових 
умов проживання; проводяться бесіди з батьками, опікунами/піклувальниками, з метою 
з'ясування причин та умов,  які призвели до порушення  прав  дітей,  бездоглядності, 
вчинення правопорушень; розглядаються питання безвідповідального батьківства на 
засіданнях виконавчого комітету, опікунської ради; вивчається питання щодо можливостей 
повернення дитини у сім’ю; здійснюється перевірка цільового використання соціальних 
допомог (сім’ями, які отримують допомогу при народженні дитини, одиноких матерів) та 
інше. 97 дітей проживає у сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах 
(зловживання батьками алкоголю, безробіття, низький виховний потенціал та інше). 

На обліку управління знаходиться 283 підопічних, з них 240 на безкоштовному 
обслуговуванні, 43 на платному обслуговування (м. Баранівка – 112 осіб, сільська місцевість 
– 171 особа). 

Бюджет закладів за 6 місяців 2017 року склав 1351,1  тис. грн. 

Загальне значення видатків ЗФ за перше півріччя 2017 року за розпорядником коштів 
Баранівська міська рада склав 16059,1 тис. грн.: 

- медична субвенція - 8932,4 тис. грн.; 
- різниця в тарифах - 460,0 тис. грн.; 
- поповнення СФ - 130,0 тис. грн.; 
- утримання та розвиток інфраструктури доріг - 209,7 тис. грн.; 



 

 

- розвиток рибальства - 20,0 тис. грн.; 
- інші природоохоронні заходи - 93,8 тис. грн.; 
- фінпідтримка МНС - 10,0 тис. грн.; 
- громадські роботи - 58,4 тис. грн.; 
- видатки на відділ благоустрою - 1400,9 тис. грн.; 
- апарат ради,ЦНАП, реєстраційна служба - 4231,3 тис грн.; 
- інші видатки -33,3 тис. грн.; 
- передано субвенції до райбюджету - 340,2 тис. грн.4 
- оплачено відсотки за запозиченням - 7,2 тис. грн.; 
- перераховано додаткової дотації - 164,0 тис. грн. 

Для забезпечення вимог Закону України «Про звернення громадян» Баранівській 
міській раді  посилено увагу стосовно розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.  

Протягом 2017 року до ради  надійшло 424 звернення громадян, на особистому 
прийомі у керівництва побувало близько  346 осіб. 

Основними проблемами, порушеними у зверненнях,  є питання соціального захисту, 
праці і заробітної плати, освіти, комунального господарства,  забезпечення житлом. 

             

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                           № 148 
 

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

Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 
«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства у І півріччі 2017 року, виконком 
міської ради зазначає, що, незважаючи на певні капітальні вкладення з міського бюджету та 
залучення додаткових коштів з різних джерел, підприємство все ще залишається збитковим.  
Наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання, 
водовідведення, реалізує мінералізовану питну воду, виконує будівельно-ремонтні роботи. 
Однак надходження від додаткових видів діяльності не перекривають збитків, що їх зазнає 
підприємство при наданні послуг водопостачання та водовідведення.  Станом на 01.07.2017р. 
валовий дохід по підприємству становить 1130229 грн.(з ПДВ), що  на 20% більше як за І 
півріччя 2016р. (936766,31 грн.). Витрати за І півріччя 2016р. - 987,0 тис. грн.,   за  2017р.- 
1474 тис. грн. Спожито електроенергії за 6 місяців 2016р.-106532 кВт на суму 172564грн., у 
2017р. 109146 кВт на суму 221730,27грн.  більше на 2,5%   кВт і на 28,5% в грошовому 
виразі. 

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

ВИРІШИВ:  

1.Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу комунального 
підприємства у І півріччі 2017року, що додається взяти до відома. 

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

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

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками;  

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



 

 

3.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) постійно передбачати відповідні 
видатки (за рахунок перевиконання міського бюджету)  на відшкодування різниці в тарифах, 
поповнення статутного фонду чи фінансову підтримку КП «Баранівка міськводоканал» (при 
наявності відповідного фінансування). 

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

 

Перший заступник міського голови                                                Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      Додаток  

 до рішення виконкому  

від 28.07.2017  № 148  

Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 
за І півріччя   2017р. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 
водовідведення,  лазні , готелю та ін.. 
 
Станом на 01.07.2017р. валовий дохід по підприємству становить 1130229 грн. (з ПДВ), що  на 
20% більше як за І півріччя 2016р. (936766,31грн.). 
Витрати за І півріччя 2016р. - 987,0 тис. грн.,   за  2017р.- 1474 тис. грн.. 
 
Дохід в І півріччі 2017р. у порівнянні з І півріччям 2016р. збільшився за рахунок: 
- транспортних  послуг - 2016р. було 74,9 тис. грн., 2017р. стало 118,6 тис.грн., що на 43,7 тис. 
грн. більше; 
- за рахунок збільшення об’ємів стоків та перевищення ГДС юрособами (близько 140 тис. грн.); 
- за рахунок проживанняв готелі (з 13,0 тис.грн в 2016р. до 25,0 тис.грн. в 2017р.). 
По готелю дохід склав 66,2 тис. грн.. 
 
Спожито електроенергії за 6 місяців 2016р.- 106532 кВт на суму 172564 грн., у 2017р. 109146 
кВт на суму 221730,27 грн.  більше на 2,5%   кВт і на 28,5% в грошовому виразі.  
 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину збільшилась у 2 рази :  

- І півріччя 2016р. - 425 л на суму 6454,17 грн.; 

- І півріччя 2017р.  – 878 л на суму 15978,0 грн. (основні складові перевитрат – 200 л на 
ремонт електролінії; 100 л – використання старої асенізаційної машини), 

що  збільшило витрати на  59,6% в грошовому виразі. 
Використання ДП збільшилось на 13%: 
- 2016р. – 3485 л, на суму 46732,91 грн.; 
-2017р. – 4479 л на суму 76737,0 грн. (асенізаційна машина). 
 
Протягом І півріччя 2017р. на підприємстві збільшився фонд заробітної плати в порівнянні з І 
півріччям 2016р., (зростання мінімальної зарплати). Середня заробітна плата на підприємстві у І 
півріччі 2017р. становить 3824,00 грн., в І півріччі 2016р. становила 2332,00 грн.  При цьому в І 
півріччі 2016р. кількість працюючих становила -  25 чол.,  І півріччя 2017р. -  27 чол.. 
 
Зросло споживання води населенням: за І півріччя 2016р. - 19245 м3 на суму 129093 грн., а  в 
2017р. - 20484 м3 на суму 174169 грн., що більше на 35% в грошовому виразі (45тис.).     
Юридичними особами  водоспоживання зменшилось на 7,6%: за І півріччя 2016р. - 8968 м3 на 
суму 105359,00 грн.,  І півріччя 2017р. - 8288 м3 на суму  97367,67 грн. (зменшено 
використання лікарнею). 
 
Водовідведення: 
-для населення - за І півріччя  2016р. 16666 м3, на суму 139800,00 грн., І півріччя 2017р.-17099,5 
м3, на суму 198012,25 грн., що збільшилось на 58,2 тис. грн.. 
- для організацій - за  І півріччя 2016р. 20403 м3, на суму 296007,00 грн., І півріччя 2017р.-25423 
м3 на суму 368844,00 грн,. збільшились об’єми скидів на 24,6%  завдяки чому доотримано 
близько 72,8 тис. грн. (ТОВ «Органік Мілк», ТОВ Баранівський молокозавод»). 



 

 

 
Собівартість по водопостачанню становить 21,98 грн./м.куб., при тарифі для населення – 8,42 
грн./м.куб, для с. Зеремля 12,0 грн./м.куб, для організацій – 11,75 грн./м.куб.. 
Собівартість по водовідведенню становить 18,47 грн./м. куб., при тарифі для населення – 11,58 
грн./м.куб, для організацій – 14,51 грн./м.куб.. 
 
Зареєстрована різниця в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, надані 
населенню та бюджетним організаціям на 01.01.2016р. становить 655,6 тис.грн., за І півріччя 
2017 р. компенсовано міською радою різниці в тарифах на послуги водопостачання на 
водовідведення, надані населенню, в сумі 460,0 тис.грн., на 01.07.2017р. 76,0 тис. грн. - залишок 
різниці в тарифах некомпенсований міською радою (до 30% від даної суми використано на 
технічне переобладнання лазні). 
 
За І півріччя 2017р. нараховано 142,9 тис. грн. ПДВ, а за І півріччя 2016р. – 137,2 грн.. 
До пенсійного фонду сплачено 146,2 тис.грн.; ПДФО сплачено 109,2тис. грн.; військового збору 
сплачено 9,7 тис. грн..  
Борг по сплаті ПДФО  на 01.07.17р. становить 265,4 тис. грн. (за минулі періоди). 
 
Вид податку                І півріччя 2016р.                І півріччя 2017р. 
Земля                           0,00 грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок                1403,05 грн.                         1574,77 грн. 
Надра вода                 13473,86 грн.                       11915,0 грн.      
Вода                            2879,46 грн.                         2560,26 грн.        
Екологія                     1168,81 грн.                         1318,51 грн.   
Туристичний збір      106,17 грн.                           145,83 грн. 
 
Всього                       19031,35  грн.                        17514,37 грн. 
 
          За дозвіл на спеціальне водокористування – 10,0 тис. грн., технічний паспорт арт 
свердловини в с. Зеремля – 3,0 тис. грн., проекти землеустрою – 19336,0 тис. грн., декларація 
про відходи – 4240,0 грн.. 
Для забезпечення діяльності підприємства придбали: запчастини до автотехніки на 25,0 тис. 
грн., комплектуючі до мереж на 35,0 тис. грн.. 
Сплачено за аналізи води та стоків - 4,8 тис. грн.. 
 
Міською радою виділено 130,0 тис. грн., на поповнення статутного фонду підприємства, для 
виконання ремонту квартири №4 по вул. Звягельська, 38. 
 
З березня місяця, завдяки затвердженню плану розвитку родовища на 2017р., відновлено 
реалізацію піску. 268 м3 – продано населенню та іншим особам, 361 м3 - відвантажено для 
міської ради (на даний час не оплачено). 
 
 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                         № 149 
 

Про підсумки роботи 
відділу освіти міської ради 
за 2016-2017 навчальний рік 
 

Заслухавши звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2016-2017 навчальний рік, 
виконком міської ради зазначає, що у підпорядкування відділу освіти перебуває 20 
загальноосвітніх шкіл, де протягом 2016/2017 навчального року навчалося 2355 учнів, 19 
дошкільних та 1 позашкільний навчальний заклад. За кількістю навчальних закладів  
Баранівська ОТГ є другою в області, а за кількістю дітей – першою. 17 лютого 2017 року на 3 
сесії 8 скликання міської ради затверджено рішення про утворення опорного навчального 
закладу- Баранівська гімназія. У 2016 навчальному році проведено І та ІІ етапи 
Всеукраїнської учнівської олімпіади: з 19 базових дисциплін, переможцями яких стали 184 
учні. 109 випускників із шести ЗНЗ І-ІІІ ст. проходили процедуру зовнішнього незалежного 
оцінювання  та державну підсумкову атестацію. Найкраще випускниками шкіл написано 
обов»язковий предмет українська мова, якісний показник становить майже 75%.  

Фінансування закладів освіти здійснюється за рахунок державної освітньої субвенції 
та коштів Баранівської міської ради. Кошторисні призначення на 2017 рік складають: за 
загальним фондом – 64.2 млн. грн., за спеціальним – 945 тис. грн. та кошти спеціального 
фонду на капітальні видатки – 2,9 млн. грн.. Касові видатки за І півріччя 2017 року 
становлять: за загальним фондом 37,6 млн. грн.., за спеціальним – 291 тис. грн.., по кап 
видатках – 317 тис. грн.. 

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

ВИРІШИВ: 

 1.Звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2016- 2017 навчальний рік, що додається  
взяти до відома. 

 2.Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.):  

1) забезпечувати відповідність санітарно-гігієнічним вимогам закладів освіти;  

2) постійно здійснювати контроль за вчасним постачанням продуктів харчування для 
забезпечення збалансованого харчування дітей; 

3) продовжувати планомірну роботу по розвитку загальної середньої освіти та поліпшення 
матеріально-технічної бази освітніх установ; 



 

 

4) наполегливо працювати над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 
управління освітніми процесами, інших інноваційних форм роботи для вдосконалення 
управлінської діяльності; 

5) конструктивно та систематично вирішувати питання кадрового забезпечення навчально-
виховних закладів; 

6) створювати необхідні можливості для подальшого розвитку обдарованої учнівської 
молоді; 

7) ефективно використовувати наявну матеріальну базу для позаурочної гурткової роботи з 
дітьми, формувати культуру здорового способу життя серед школярів; 

8) посилити патріотичне виховання учнівської молоді, формуючи почуття високої свідомості 
та відданості конституційному обов’язку; 

9) забезпечувати належні умови для навчання дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, 
багатодітних сімей та з вадами психофізичного розвитку; 

10) системно працювати над практичним запровадженням заходів з енергозбереження в усіх 
навчальних закладах і освітніх установах. 

11)утворити робочу групу та здійснити перевірки шкіл та дошкільних навчальних закладів 
освіти  з метою вивчення стану підготовки до нового 2017-2018 навчального року 

3.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) постійно передбачати відповідні 
видатки (за рахунок перевиконання міського бюджету)  для забезпечення виплати заробітної 
плати працівникам відділу освіти міської ради та інших видатків захищених статтей.  

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

 

 

Перший заступник міського голови                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Додаток 

 до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 28.07.2017  №149   

Звіт про роботу відділу освіти міської ради                                        
за 2016- 2017 навчальний рік 

         У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 20 загальноосвітніх, 19 дошкільних та 1 
позашкільний навчальні заклади.  За кількістю навчальних закладів Баранівська ОТГ є 
другою в області, а за кількістю дітей – першою. 

     Дошкільна освіта громади – це 19 дошкільних навчальних закладів різних типів, з них: 8 
ДНЗ з режимом роботи 9-10,5 год та 11 – малокомплектні дошкільні заклади на базі 
загальноосвітніх шкіл з режимом роботи 4 год.    

     У 20 загальноосвітніх навчальних закладах (7 – І-ІІІ ступеня, 6 – І-ІІ ступеня, 7 – І 
ступеня)  у 2016/2017 навчальному році навчалося 2355 учнів.  Відповідно до планової 
мережі у 2017/2018  навчальному році у школах  навчатиметься  2452 учня. 8 навчальних 
закладів мали наповнюваність менше 40 учнів – це Явненська ЗОШ І-ІІ ст. та всі початкові 
школи.  

У Баранівській громаді діє багатопрофільний позашкільний заклад – міський Будинок 
дитячої творчості. У ньому створено 36 груп, у яких займається 638 вихованців.  

За неповних вісім місяців відділом освіти проведено величезну організаційну роботу, 
завдяки якій функціонування всіх суб’єктів з надання освітніх послуг відбувається 
злагоджено й продуктивно.  

      Розроблена вся установча нормативна база. Юридично оформлений перехід закладів 
освіти у комунальну власність Баранівської міської ради, зареєстровані в новій редакції 
статути. Підписана колективна угода з районним комітетом Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2017-2021 роки. 

      Вчасно було проведено замовлення нових документів про освіту для випускників 9 та 11 
класів, замовлення підручників для учнів 9 класів.       

    Створено нові бази даних з кількісного обліку дошкільників та учнів шкіл. Постійно 
проводився моніторинг відвідування дітьми дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

      17 лютого 2017 року на 3 сесії 8 скликання Баранівської  міської ради ухвалено рішення 
про уворення опорного навчального закладу. Ним стала Баранівська гімназія. У липні на 8 
сесії затвердженого статут Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» та штатний 
розпис, ухвалено рішення про припинення юридичних осіб Берестівська, Вірлянська, 
Йосипівська, Мирославльська та Старогутянська ЗОШ І ступеня, які стають філіями 
опорного закладу. Розпочаті юридичні процедури реорганізації.                     

Цьогоріч 109 випускників із шести ЗНЗ І-ІІІ ст. громади проходили процедуру зовнішнього 
незалежного оцінювання та державну підсумкову атестацію. Перший обов’язковий предмет 
– українська мова. Його наші випускники написали найкраще: якісний показник становить 
майже 75%. Лише 2 учні зі 109 продемонстрували початковий рівень, а 8 школярів склали 
цей іспит на 12 балів. Другим обов’язковим предметом ДПА у формі ЗНО випускники 
обирали математику або історію України. Серед учнів ЗНЗ нашої громади 55 надали 



 

 

перевагу математиці та 74 – історії України. Кращі результати продемонстрували школярі, 
які обрали математику, - майже 53% учасників отримали оцінки достатнього та високого 
рівнів навчальних досягнень. З історії України  результати цих рівнів мають лише 38% 
випускників. Третім (із запропонованого переліку) предметом найбільше школярів обрали 
біологію. Із 38 учнів на достатній і високий рівень написали 44,7%. Наступним за рейтингом 
вибору випускників стала англійська мова.  Можливістю для її тестування у формі ДПА 
скористалося 24 учні. Це школярі лише Баранівської гімназії, Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 
та один учасник із Кашперівської школи. Відрадно, що майже половина випускників (45,7%) 
продемонстрували високий і достатній рівні знань. По однаковій кількості, а це 11 учнів, 
обрали для проходження ДПА географію та фізику. У результаті маємо 72,6% високого та 
достатнього рівнів знань з географії. І нарешті, лише 4 учні наших навчальних закладів 
писали тестування як ДПА з хімії, де також продемонстрували гарні результати – 75% 
становить якісний показник. 

 Відділом освіти та навчальними закладами були створені умови для забезпечення належного 
проходження тестування, зокрема, було організовано своєчасний безкоштовний підвіз усіх 
учасників тестування до пунктів проведення ЗНО в м. Новоград-Волинський та Житомир.  

У  жовтні-грудні 2016 року було проведено І та ІІ етапи Всеукраїнської  учнівської олімпіади 
з 19 базових дисциплін. Загалом по Баранівському району 184 учні стали переможцями 
районного етапу, з них 134 – це  школярі навчальних закладів Баранівської громади. За 
підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 
навчальному році найкращі результати показали учні Баранівської гімназії, Баранівської 
ЗОШ І-ІІІст. №2, які взяли участь у всіх предметних олімпіадах (100%) та здобули найбільше 
перемог (55 призерів – Баранівська гімназія та 44 - Баранівська ЗОШ І-ІІІст. №2). Високу 
активність та результативність продемонстрували школярі Полянківської, Кашперівської 
ЗОШ І-ІІІст. та Климентіївської ЗОШ І-ІІ ст. Слід відзначити належну роботу педагогів 
даних шкіл з підготовки учнів. 
 Вдалося забезпечити організований підвіз з 03 січня по  26 лютого на 3 етап усіх предметних 
олімпіад транспортом відділу освіти й міської ради. 
Результативною  - 17 призових місць - стала участь школярів нашої громади на обласному 
рівні 
 На обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії 
Наук у 2017 року маємо такі результати: ІІІ місце у відділенні хімії та біології; ІІІ місце у 
відділенні філософії та суспільствознавства; ІІ місце не лише на обласному, а й 
всеукраїнському етапі конкурсу–захисту у відділенні мовознавства, секція «Англійська 
мова». Учениця Кашперівської ЗОШ І-ІІІст. виборола ІІ місце в області на конкурсі юних 
екскурсоводів шкільних музеїв.   

   Учениця 11 класу Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст.  стала призером  обласного та  
Всеукраїнського етапів VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка, вона достойно представила нашу громаду і в ХVІІ Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика,  де здобула ІІ місце в області. 
 
     22 березня збірна команда учнів Баранівської  ОТГ взяла участь в 6 обласному  
інтелектуальному конкурсі юних журналістів.  

     18 травня у Міжнародний день вишиванки вперше була проведена гра-квест для лідерів 
учнівського самоврядування «Вишиванку одягаю – Україну прославляю!»  



 

 

    Відповідно до обласного Положення про проведення Спортивних ігор школярів 
Житомирщини на 2016-2017 н.р. наші учні брали участь  з таких видів спорту:   -Волейбол. – 
6 місце; 

- Баскетбол – 4 місце; 
- Шашки – ІІ місце; 
- Футзал – ІІ місце. 
Збірна команда Баранівської ОТГ з футболу в області виборола  ІІ місце. 

В обласному етапі зборів-змагань юних рятувальників «Школа безпеки збірна команда учнів 
Баранівської ОТГ  посіла  ІІ загальнокомандне місце. 

        Проводились традиційні волонтерські акції по збору малюнків, листівок, продуктів 
харчування й засобів гігієни воїнам АТО «Допоможи мужньому воїну!»  
    Баранівська гімназія стала учасником Міжнародної програми «Демократична школа» та  
пілотної інформаційно-освітньої програми «Сімейна розмова»,   яка упроваджується під 
егідою Міністерства освіти і науки України. 

       94 педагоги  за цей період підвищили кваліфікацію при Житомирському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти. 

    Проведено  державну  атестацію  Баранівської  гімназії та Мирославльської ЗОШ І ст. 

Фінансування закладів освіти здійснюється за рахунок державної освітньої субвенції 
(заробітна плата вчителів) та коштів Баранівської міської ради (заробітна плата педагогів 
дошкільних та позашкільного навчальних закладів, працівників відділу освіти, технічно-
обслуговуючого персоналу шкіл, дитячих садків і будинку дитячої творчості, придбання 
матеріалів та послуг, інше).  
Кошторисні призначення на 2017 рік складають: за загальним фондом – 64,2 млн. грн.., за 
спеціальним (харчування, оренда) – 945 тис. грн., та кошти спеціального фонду на капітальні 
видатки – 2,9 млн. грн. Касові видатки за І півріччя 2017 року становлять: за загальним 
фондом – 37,6 млн. грн.., за спеціальним – 291 тис. грн., по капвидатках – 317 тис. грн..  
Витрати по заробітній платі працівників галузі освіти Баранівської ОТГ за 6 місяців 
поточного року складають - 27,7 млн. грн.., нарахування на оплату праці - 5,8 млн. грн.. 
Використано коштів загального фонду на придбання товарів і послуг,  у тому числі і на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв -3,7 млн. грн., на соціальне забезпечення 
(допомога дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років, придбання путівок на лікування та 
оздоровлення дітей шкільного віку) – 339 тис.  грн., інші поточні видатки (сплата 
екологічного податку, рентна плата за користування надрами, за спецвикористання 
поверхневих та підземних вод) -11, 6 тис. грн.  
Доходи за спеціальним  фондом отримані  як плата за послуги та інші джерела власних 
надходжень  складають 301,2 тис. грн. (це сума коштів, сплачених батьками за харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах, отриманих у вигляді благодійних внесків 
(продукти харчування тощо), від оренди майна, від реалізації в установленому порядку 
майна (металолом, макулатура).  
За рішенням сесії Баранівської міської ради про внесення змін до міського бюджету за 
результатами 1 півріччя відділу освіти  додатково виділено 60 тис. грн.. на придбання 
сервера для централізованої бухгалтерії, 90 тис. грн.. для оплати робіт із заміни димової 
труби Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Недостатність по заробітній платі  з нарахуваннями по всій освітянській галузі  громади на 
2017 рік складає – 6 млн.12 тис. грн.  



 

 

Виникла  додаткова потреба у виділенні коштів на поточний ремонт навчальних закладів – 
126 тис. грн., на  оплату відрядних – 15 тис. грн., на придбання ліцензованої програми 
«Курс» для електронної звітності навчальних закладів – 38 тис. грн..,  придбання 
комп’ютерної техніки для відділу освіти - 202 тис. грн. (оскільки практично вся була 
вилучена відділом освіти райдержадміністрації, що значною мірою утруднює процес роботи; 
принагідно – подяка школам, які передали частину оргтехніки та меблів у тимчасове 
користування відділу освіти). 
Поліпшенню навчально-матеріальної бази освітніх закладів сприяло виділення згідно 
розпорядження Кабінету Міністрів України  № 827-р від 16.11.2016 р. спеціальної субвенції з 
державного бюджету на підтримку об’єднаних територіальних громад в сумі 958 тис грн., які 
були спрямовані  на  оснащення Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 
сучасними кабінетами фізики та хімії.  
      Окрім того, за сприяння народного депутата України В.М.Литвина виділені кошти у 
вигляді субвенції на соціально-економічний розвиток згідно розпорядження Кабінету 
Міністрів України №310-р від 11.05.2017 року  на придбання: 
- дитячих майданчиків для дошкільних навчальних закладів в кількості 7 шт. на суму 
125 тис. грн.; 
-  інтерактивного комплексу для Баранівської гімназії – 45тис. грн.; 
- комп’ютерної техніки для загальноосвітніх, ноутбуків для дошкільних навчальних 
закладів - 335тис. грн. 
    З 1 січня 2017 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 
2016р. №974 на два тарифні розряди підвищено посадові оклади всіх педагогічних 
працівників шкіл. З 01 вересня таке підвищення буде і для педагогів дошкільних навчальних 
закладів і для працівників методичного кабінету. Щомісячно здійснюється виплата 
заробітної плати технічно-обслуговуючому персоналу в розмірі 3200 грн.   

     Повноцінно фінансуються відрядження на курси,  на змагання й конкурси, при цьому 
забезпечена виплата підвищення добових з 30 до 60 гривень та витрат на харчування для 
учнів шкіл  з 5  до 8 гривень за один дітодень. 

       Не зважаючи на значні труднощі, нам вдалося забезпечити безперебійне постачання 
навчальних закладів електрикою та теплом у січні-лютому  до завершення проведення 
тендерних торгів.  

У першому  кварталі 2017 року була виконана  робота з організації та  здійснення закупівель 
за державні кошти на придбання енергоносіїв, продуктів харчування, товарів 
довгострокового користування тощо. 

     Для всіх випускників дошкільних навчальних закладів придбано подарункові набори 
«Майбутньому школярикові» на загальну суму 16 тис. 030 грн. та набори канцтоварів для 
загальноосвітніх навчальних закладів, які були вручені на святі останнього дзвінка, на 
загальну суму 9 тис. 856 грн. 

     7 шкільних автобусів здійснюють підвіз дітей  щоденно 312 учнів, 142 педпрацівника  та 
29 дошкільників. У новому навчальному році будуть внесені зміни в розклади та маршрути 
руху, буде налагоджений додатковий підвіз до Баранівської гімназії з Мирославля та 
Берестівки, як філій гімназії. 

    Протягом січня-серпня виконано значний обсяг ремонтних робіт:  



 

 

- поточний ремонт водогінної мережі ї дальні Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 
7157 грн.,  

- придбано і замінено глибинний насос в артезіанській свердловині  Суємецької ЗОШ І-
ІІ ст. на суму 7100 грн.,  а також проведено поточний ремонт системи водопостачання 
та каналізації ,  

- проведено поточний ремонт системи опалення ДНЗ «Сонечко»  на суму 19981 грн., 
проводиться ремонт опалення ще в одній групі,  

- замінено   димову котельню  Кашперівської ЗОШ І- ІІІ ст.. на суму 82386,92 грн. та 
проведено поточний ремонт освітлення  спортзалу з придбанням ЛЕД-світильників та 
кабеля,  

- придбано метал-кругляк, стальну проволоку для ремонту майстерні Рогачівської ЗОШ 
І-ІІІст., замінено електротени в їдальні; 

- проведено технічне обстеження  та обміри Баранівськоїгімназії, виготовлено 
технічний паспорт будівлі (вартість даних робіт  14500 грн.), проведено поточний 
ремонт туалетів даного навчального закладу  на суму 19988 грн., проведені 
передпроектні роботи з будівництва нової котельні й теплосанації приміщення; 

- замінено трифазний електроавтомат в Острожецькому ДНЗ. 
   Окрім того, погашено заборгованість за 2016 рік перед підрядниками за ремонт водогінної 
мережі їдальні Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (7157 грн.) та Баранівського  ДНЗ (112302 грн). 
Планується поточний ремонт систем водопостачання  й  каналізації Кашперівської  та 
Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст., поточний ремонт   їдальні, заміна димової труби котельні та  
ремонт порогу  Смолдирівської ЗОШ І- ІІІ ст., поточний ремонт системи водопостачання  і  
їдальні Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст.,  

   Укладені договори з приватними підприємцями на оренду приміщень для організації 
шкільних буфетів і торгівлі товарами для навчання, а також договори оренди комунального 
майна для проведення гурткової позакласної роботи. 

Влітку при 13-и загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ та І-ІІІ ст.  було організовано 
роботу мовних таборів за першою програмою (без харчування із 2-4-ох годинним 
перебуванням). Загалом працювало 20 груп (3 - німецька мова та 17 англійська), у яких мали 
можливість удосконалити володіння іноземною мовою 255 учнів громади.  

Відділом освіти було придбано 57 путівок у Кам’янобрідський обласний санаторій 
радіаційного захисту (із них на санаторно-курортне оздоровлення дітей у кількості 22 шт. на 
суму 127385 грн.9 4 коп. та путівок на оздоровлення дітей в дитячому закладі санаторного 
типу табір «Лісова казка» в кількості 35 шт. на суму 198 450 грн.). У період із 23.06.17 року 
по 13.07.2017 року було забезпечено направлення дітей громади на відпочинок та 
оздоровлення згідно квоти й подання директорів шкіл. За підсумками у Кам’янобрідському 
санаторії оздоровились діти таких пільгових категорій: 

2 дитини, позбавлені батьківського піклування; 
4 дітей-інвалідів;  

9  дітей учасників АТО; 
1 дитина,потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
37 дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей; 
2 дитини, які перебувають на диспансерному обліку; 
2  обдарованих учнів. 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан                                                                                          



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                       № 150 
 

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

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу 
Баранівського міського Будинку дитячої творчості в 2016-2017 навчальному році, відмічає, 
що діяльність даного закладу була направлена на виконання Закону України «Про 
позашкільну освіту», Положення про позашкільну освіту, Статут  позашкільного закладу та 
ряд інших документів,  які визначають основні напрями розвитку позашкільної освіти і 
виховання дітей та учнівської молоді. В 2016-2017 навчальному році у закладі навчалося 638 
вихованців віком від 5-ти до 18ти років, що складає 49% від загальної кількості дітей у місті.  
Протягом навчального року працювало 36 груп – 22 гуртки.  Гуртки початкового рівня -5, 
основного – 27, вищого -4. Навчальний процес здійснювали 8 педагогів, із них: 5 основних, 3 
– сумісники. 191 вихованець взяли участь у 15 обласних масових заходах, з – всеукраїнських 
та 1 – міжнародному, на яких завоювали 57 дипломів. 

Баранівський міський Будинок дитячої творчості  розкриває таланти  дитини, 
відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації особистості, вчить наполегливо 
працювати, бути відповідальним.  

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

ВИРІШИВ:   

1.Звіт про роботу позашкільного навчального закладу Баранівського міського Будинку 
дитячої творчості за 2016- 2017 навчальний рік, що додається взяти до відома. 

2.Директору Баранівського міського Будинку дитячої творчості (Туровська С. М.):  

1) здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 
засобами;  

2) забезпечувати діяльність міського Будинку дитячої творчості шляхом збереження кадрів 
(створюючи належні умови праці), розвиваючи таланти вихованців. 

3.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) постійно передбачати відповідні 
видатки  для забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського Будинку дитячої 
творчості та інших видатків захищених статтей.  



 

 

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

 

Перший заступник міського голови                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             Додаток 

 до рішення виконкому  

                                                                                                                       від 28.07.2017  №150 

З В І Т 
про роботи Баранівського міського Будинку дитячої творчості 

за 2016-2017 навчальний рік 
 

     Позашкільний навчальний заклад  це той острівець, в  просторі освіти, де завжди чекають 
на кожну дитину  дошкільного і шкільного віку.  Тут можна все: знайти свій шлях до успіху, 
розкрити свої здібності  і таланти, сформувати життєві компетентності  особистості: 
пізнавальні, практичні, творчі, соціальні  для самореалізації особистості  у дорослому життя. 

 Баранівський міський Будинок дитячої творчості  ніби казковий острівець, до якого 
стікаються маленькі струмочки талантів, де спільна діяльність педагогів і вихованців радує 
щедрими плодами. 

  Навчально-виховна діяльність Баранівського міського Будинку дитячої творчості була 
організована відповідно до вимог Закону України «Про позашкільну освіту», Положення 
«Про позашкільний навчальний заклад», нормативних документів Міністерства освіти і 
науки України, міського відділу  освіти та  відділу освіти і  науки обласної державної 
адміністрації, на підставі діючого Статуту Баранівського міського Будинку дитячої 
творчості, річного та інструктивно-методичним планом, втілюючи в життя систему 
індивідуальних, групових та колективних форм роботи з творчо-обдарованими гуртківцями, 
пошук творчих, талановитих дітей у всіх напрямках роботи, підвищення фахового рівня 
педагогічних керівників до вимог сьогодення. 

В 2016-2017навчальному році у закладі навчалося 638 вихованців віком від 5-ти до 18-ти 
років, що складає 49% від загальної кількості дітей у місті. Кількість груп – 36, гуртків -  22. 

Навчально-виховний процес здійснювали  8 педагогів  із них:  5 основних,  3 сумісники. 

Навчально-виховний процес здійснюється за такими напрямками: 

Художньо-естетичний: 406 гуртківців 

Науково-технічний – 146 гуртківців 

Спортивний – 44 гуртківці 

Туристський – 42 гуртківці 

Працювали гуртки початкового рівня – 5, основного – 27, вищого -  4. 

Організація діяльності гуртків здійснюється відповідно до Типових навчальних планів- 30 
груп працювали за  програмами Міністерства освіти і науки України, адаптованими – 5, 
авторською -1.  

 Працюємо над проблемною темою: Формування професійної компетентності як умова 
розвитку творчої особистості вихованця в контексті сучасної позашкільної освіти» яка 
спрямована на: 

забезпечення єдності у розумінні цілей позашкільної освіти і залучення батьків, 
громадськості до співпраці у справі всебічного розвитку творчих, обдарованих дітей та 
підлітків; 



 

 

змістовне дозвілля вихованців Будинку дитячої творчості, учнів шкіл міста;  

- підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків шляхом впровадження сучасних 
технологій навчання та виховання; 

-   ознайомлення з новинками науково-методичної та фахової літератури; 

-   розвиток ініціативи та творчого пошуку; використання досвіду колег; 

зміцнення матеріально-технічної бази. 

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу передбачав широкий набір видів, 
форм і змісту діяльності. Обирали їх не стихійно, а відповідно до поставлених завдання 
методичної роботи стосовно педагогів: підвищення рівня педагогічної обізнаності керівників 
гуртків; вивчення та практичне використання у власній педагогічній діяльності сучасних 
педагогічних продуктивних методик, технік, прийомів і способів результативного навчання й 
виховання. Цьому сприяли такі форми діяльності як: 

Методичні об’єднання; 

Семінари-практикуми; 

Постійно-діючі семінари; 

Відкриті заняття; 

Участь в обласних науково-методичних заходах; 

участь вихованців у виставках, фестивалях, змаганнях районних, обласних та 
Всеукраїнських. 

  На базі Будинку дитячої творчості було проведено два семінари-практикуми. У жовтні  
семінар –практикум для вчителів з фізичної культури. Із досвідом роботи з туризму ділилась 
Колішенко Є.І. У березні для  вчителів музики Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  на тему: «Формування естетичної культури учнів засобами музичного мистецтва». 
Метою заходу розширити знання вчителів про методичне забезпечення на уроках музики, 
формування естетичної культури , виховання національно-патріотичних якостей учнів 
засобами музичного мистецтва. Вчителі мали змогу поринути у світ обрядів та звичаїв 
нашого народу. Керівники гуртків (вокально-хореографічного гуртка та вокального 
ансамблю)  Ільчук І.М. та (фольклорних груп) Бабінець В.П.  показали відкрите заняття на 
тему: Народні звичаї та традиції нашого народу на основі  свята Стрітення. 

Протягом навчального року   було проведено низку відкритих занять  із всіх напрямків 
роботи. 

На початку кожного місяця проводилися методичні оперативки на яких піднімалися також 
актуальні питання навчально-виховної діяльності: стан навчальної документації в гуртках, 
підготовка до міських, обласних та Всеукраїнських виставок, конкурсів, фестивалів та інші. 

 Щотижня четвер був методичним днем де вирішувались нагальні питання  накопичені 
протягом тижня.  

Щедрими плодами  закінчили наші керівники гуртків і їх вихованці  2016-2017 навчальний 
рік. Про це свідчить  участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, 
конкурсах, виставках: 

в  обласних - 15масових заходах; 



 

 

Всеукраїнських -3; 

Міжнародному – 1. Всього участь взяли  191 вихованець.  Завоювали 57дипломів. 

Важливим моментом Всеукраїнського музичного фестивалю конкурсу «Голос країни» є 
рейтингова шкала професійного зростання (рівня) педагогічних керівників учасників 
конкурсу.  Нам дуже приємно зазначити що Ільчук Ірина керівник всіх наших учасників із 
114 педагогів на 6 місці, в номінації естрадної пісні у віковій категорії 14-15 років. Серед 235 
педагогічних керівників Ірина Миколаївна на 47 місці.  а Будинок дитячої творчості серед 
учбових закладів  в номінації естрадний спів із 109  на 10, а в загальному серед 186 учбових 
закладів на 50 місці.  Це непогані результати.  

Із Міжнародного фестивалю конкурсу «Перлини мистецтва», який проходив у м.Львів 
танцювальний колектив  «Fire Dance» додому повернувся  з  дипломами  Міністерства освіти 
і науки України. Керівник гуртка Ірина Миколаївна також відмічена подякою Міністерства  
освіти і науки України та Українським державним центром позашкільної освіти за вагомий 
внесок в естетичне виховання творчої молоді та професійну підготовку учнів до участі у 
фестивалі-конкурсі. 

 Педагоги взяли участь в двох конкурсах: науково-методичних розробках та 
Всеукраїнському «Золота когорта Позашкілля» 

 Творчий підхід керівників гуртків до планування та організації роботи з дітьми 
забезпечує послідовність розвитку спеціальних та загальних здібностей дітей. 

 Підсумовуючим заходом за весь навчальний рік у квітні проведено творчий звіт 
роботи всіх гуртків   свято творчості і таланту «Планета дитинства». Гуртки художньо-
естетичного напряму: вокалу, танцю та художнього слова взяли участь у концертній 
програмі, а гуртки декоративно-прикладного напряму у творчій виставці «Дивосвіт»  

 Протягом навчального року наші юні обдарування брали активну участь майже у всіх 
(15) масових заходах Баранівської об’єднаної територіальної громади.   

Готуються документи для подання вокальної студії (керівник  Ільчук І.М.)на присвоєння 
звання зразкового. 

Велика увага в 2016-2017 навчальному році була звернена на покращення матеріально-
технічної бази. Придбано: сценічні костюми, мікрофони, підсилювач; 

Завдяки підтримки депутата обласної ради Кокітко Наталії Володимирівни придбано 8 пар 
чобіт для танцювального колективу. 

 Хочеться, щоб в наступному навчальному році було більше виділено  коштів  на 
забезпечення гуртків декоративно-ужиткового та художньої творчості  необхідними 
матеріально-технічними засобами;  на   відрядження  дітей на Всеукраїнські та Міжнародні 
фестивалі, виставки. 

У приміщенні закладу  зроблено косметичний ремонт і він чекає на  дітей. Адже кожна 
дитина - це унікальний світ! У кожної дитини є прекрасні здібності й таланти, яким треба 
допомогти виявитися й розвитися повною мірою. Цьому сприяють творчі, професійні 
керівники гуртків які чекають в новому навчальному році в просторих світлих кабінетах нові 
таланти. 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                          № 151 
 

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

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу 
Баранівського міського Будинку культури ім. А. Пашкевича за І півріччя 2017 року 
встановив, що штат міського Будинку культури станом на 01.07.2017 року нараховує 18 чол.: 
директор, художній керівник, заст. директора з господарської частини, звукорежисер, 3 – 
керівника гуртків,  3 - техпрацівники, охоронець, гардеробник, костюмер, культорганізатор.  
Колектив даного закладу всіляко сприяє відродженню національної культури, розвитку 
українського мистецтва, широко використовує різноманітні форми культурно-масової 
роботи.   При міському Будинку культури займаються такі колективи та гуртки:  

•народний аматорський хор “Прислуч”  

•вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж»  

• народний чоловічий квартет «Козаки-козаченьки»  

•солісти вокалісти  

•фольклорний 

•художнє читання  

•драматичний  

•вокальний  

•гурток англійської мови 1-3 класів  

•танцювальний 

•шаховий клуб 

•клуб ветеранів 

На проведення масових заходів та свят міського Будинку культури було виділено кошти в 
сумі 7100 грн. За рахунок надання послуг з оренди приміщень, озвучення заходів надійшли 
додаткові кошти в сумі: 2100 грн., які направлені на ремонтні роботи. Усі колективи беруть 
активну участь у культурно-мистецькій діяльності міста і громади, особливо у  відзначенні 
свят і пам’ятних дат.  



 

 

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

ВИРІШИВ:   

1.Звіт про роботу міського Будинку культури ім. А. Пашкевича за перше півріччя 2017 року, 
що додається взяти до відома.  

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

1) здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 
засобами;  

2) розробити та подати на затвердження виконкому міської ради план заходів на друге 
півріччя 2017 року. 

 3. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) постійно передбачати відповідні 
видатки для забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського Будинку культури 
та інших видатків захищених статтей.  

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

 

Перший заступник міського голови                                                     Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      Додаток  

 до рішення виконкому  

від 28.07.2017  № 151  

 
Звіт про роботу  

міського Будинку культури ім. А. Пашкевича за перше півріччя 2017 року 
 
  Штат міського Будинку культури станом на 25.07.2017 року нараховує 18 чол.: 

 директор- 1 ст.;  

 художній керівник 1 ст;  

 заст. директора з господарської частини 1 ст.;  

 заст.. директора з основних видів діяльності – 1 ст.;  

 акомпаніатор – 1 ст.;  

 культорганізатор 1 ст.;   

 інженер звуко- та відео-  заходів – 1 ст.;  

 керівник танцювального гуртка – 1 ст.;  

 керівник ВІА – 1 ст.; 

 керівник любительського об’єднання – 1 ст.;  

 костюмер – 1 ст.;  

 водій – 1 ст.; 

 2 прибиральники службових приміщень – по 1 ст.; 

 двірник – 1 см. 

               сумісники на 0,5 ст.:  
 2  керівники вокально-хорового жанру; 

 художник-оформлювач; 

 2 освітлювачі; 

 2 гардеробники. 

 При  міському Будинку культури працюють такі колективи та гуртки: 
 народний аматорський хор “Прислуч” 

 вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж» 

 народний чоловічий квартет «Козаки-козаченьки» 

 клуб ветеранів 

 шаховий клуб 

 солісти - вокалісти 



 

 

 художнє читання 

 драматичний 

 вокальний 

 фольклорний 

 гурток  англійської  мови 1-3 класів 

 танцювальний 

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

Крім того, на базі даного закладу на громадських засадах діє два клуби за інтересами. 
Так, уже не один рік активно працює шахово-шашковий клуб.  
З лютого по квітень місяць проходила  відкрита особиста першість з шахів серед чоловіків на 
приз Баранівської міської ради. 
          Членами Клубу ветеранів проводяться свята для ветеранів, пенсіонерів та одиноких 
людей, працівниками Будинку культури проводяться концерти тематичні вечори для 
відвідувачів клубу. 
         Крім того, проводиться активна робота з обдарованою молоддю міста. Вони постійно 
залучаються до участі у різноманітних масових заходах.  
        Плідно працюють усі художні колективи та працівники закладу.    
Вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж»  бере участь у багатьох різних заходах 
міста, району, області.  
Чоловічий квартет «Козаки- козаченьки» приймає участь у міських, районних та обласних 
заходах. В липні місяці цього року прийняв участь в обласному святі народної творчості 
«Маківка літа» смт.Городниця. 

Працівниками міського Будинку культури підготовлено і проведено цілий ряд заходів, 
зокрема:  

• Новорічні гуляння і святкові розваги біля БК при зустрічі Нового року, вечір колядок,  

• свято Водохреща  біля р.Слуіч, 

• концертна програма  до Дня Святого Валентина та благодійна дискотека,  

• відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня (в МБК та лікарні), концерти до 8-
го Березня в  селах Стара Гута та Вірля,   

• проводи зими зустріч весни «Масляна», 

• проведення мітингу до Дня Чорнобильської трагедії,   

• мітинг-концерт до 9 Травня та дискотека,  

• святковий концерт присвячений Дню Героя, 

• благодійний концерт на підтримку футболу,   

• святкові концерти з нагоди Міжнародного дня захисту дітей,  

• Свята Трійці в с.Смолдирів,  

• Дня медичного працівника,  

• 50-річчя міського стадіону «Україна» та до Дня конституції та молоді,   

• дня державного службовця,  



 

 

• проведено святково-розважальну програму до свята Івана Купала в м.Баранівка та 
участь у святі  в с.Радулино, 

• участь у святі «Рушника» с.Кашперівка.  

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

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

На даний час працівниками Будинку культури проводиться робота щодо поліпшення 
організації змістовного дозвілля молоді під час дискотек, зокрема, щодо збільшення 
кількості тематичних дискотек, дискотек для дорослих,  урізноманітнення їх тематики, 
пропагування здорового способу життя тощо.  

Поряд з цим керівництвом міського Будинку культури постійно проводиться робота 
щодо надання населенню міста, громадським та іншим організаціям різноманітних послуг 
(оренда приміщень, озвучення заходів, проведення платних дискотек і т. ін.). За рахунок 
цього до бюджету надійшли додаткові кошти в сумі понад  3100,00 грн. які були направлені 
на здійснення ремонтних робіт та поліпшення матеріально-технічної бази закладу.  
На проведення масових заходів  та свят міському Будинку культури було виділено  кошти в 
сумі 7100,00 грн.  
Проведено капітальний ремонт хорової кімнати та частини 2-го поверху на що було 
використано 184408,00 грн. 
           До Дня конституції України та Дня молоді зроблено косметичний ремонт літнього 
танцювального майданчику. 
          Також працівниками Будинку культури було забезпечено технічне обслуговування 
циркових вистав та атракціонів (надано територію або приміщення, підключено 
електропостачання, створено інші умови, необхідні для їх проведення). Завдяки цьому 
вдалося не тільки дещо покращити матеріально-технічну базу закладу, а й забезпечити 
населення міста, особливо дітей та молодь, цікавим та змістовним дозвіллям. 
            Релігійною общиною в МБК (в липні місяці) було організовано безкоштовно 
тижневий дитячий табір де діти могли поласувати морозивом, печивом, соками та 
переглянути мультфільми. 

Ряд приміщень Будинку культури орендується відділом культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради.  У них розміщені дитяча бібліотека і краєзнавчий музей, 
які залюбки відвідують громадяни міста й району.  

Директор та технічний персонал міського Будинку культури працюють згідно з 
графіком, затвердженим виконкомом міської ради. Робота ж гуртків, творчих колективів і 
дискотек проводиться за окремим графіком, здебільшого у вечірні години та у вихідні дні, 
коли переважна більшість населення міста вільна від основної роботи і може займатися 
власним дозвіллям.  
     Звичайно, робота міського Будинку культури ще потребує вдосконалення, особливо в 
плані створення та організації роботи нових творчих об’єднань, клубів, гуртків та найбільша 
проблема це з керівниками цих підрозділів.  Саме над цим працює міськвиконком та 
культосвітні працівники закладу.   
           Планується: 

Подальший ремонт даху,  ремонт  зовнішньої сторони БК.  
Ремонт сцени:  механізми підняття куліс, ремонт стін, підлоги, заміна освітлення, ремонт 
коридору, який веде до сцени. 
Поточний ремонт будівлі БК: заміна дверей  до сцени  та придбання спеціалізованих меблів, 
ремонт ІІ-го поверху та студійної кімнати,  заміна електропроводки по БК. та встановлення 
нової щитової на сцені, по периметру БК встановити відливи, пошиття сценічних костюмів 
для ВІА, квартету, солістів, костюмів та чобіт для жіночої групи хору,костюмів для ведучих, 



 

 

виготовлення чохлів для сценічних костюмів, взуття та костюми для дитячого 
танцювального колективу. 
           Придбання стаціонарної апаратури для озвучення заходів та встановлення кабіни 
звукооператора в концертному залі, придбання нового баяна, а також інших музичних 
інструментів. 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                         № 152 
 

Про роботу та господарську 
діяльність міського стадіону 
та ФОКу 
за І півріччя 2017 року 
 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу та 
господарську діяльність міського стадіону та ФОКу за І півріччя 2017 року, встановив, що  
протягом першого півріччя 2017 року на міському стадіоні ту у фізкультурно-оздоровчому 
комплексі відбувалися змагання обласного та місцевого рівня згідно календарного плану 
спортивних заходів на 2017 рік, зокрема:  

•ігри ІІ кола обласної дитячо- юнацької футбольної ліги серед юнаків 2003-2004 р. н. – 4 гри;  

•ігри І кола Першості Житомирської області з футболу 2017 року – 5 ігор;  

• гра 1/16 розіграшу Кубку Житомирської області з футболу «Кубок Небесної Сотні»; 

•фінальна гра розіграшу Кубку Житомирської області з футболу «Кубок Небесної Сотні»; 

•фінальна гра розіграшу Кубку з футболу Баранівської об»єднаної громади; 

•спартакіада Баранівської ДЮСШ з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка атлетика, 
важка атлетика. 

 Щоденно протягом першого півріччя проводилась господарська робота в міському парку та 
фізкультурно-оздоровчому комплексі: прибирання, висадка саджанців, ремонт альтанок та 
лавочок.  

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

ВИРІШИВ:   

1.Звіт директора міського стадіону про спортивно масовізаходи та господарську діяльність 
міського стадіону та ФОКу у І півріччі 2017 року взяти до відома 

2.Директору міського стадіону Драгану О.М.:  

• здійснювати заходи для забезпечення ФОКу необхідними матеріально-технічними 
засобами;  

•підтримувати належний санітарний стан міського парку ім. В.О. Хоменка;  

•надавати пропозиції щодо покращення розвитку спорту серед молоді громади;  



 

 

• розробити відповідні заходи щодо покращення ландшафтного вигляду паркової зони та 
удосконалення культурно-оздоровчого відпочинку для населення. 

 3. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю. ) передбачати відповідні видатки для 
забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського стадіону та інших видатків 
захищених статтей. 

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

   

Перший заступник міського голови                                                 Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                                                   від 28.07.2017  № 152 

Інформація 
про роботу та господарську діяльність міського стадіону 

та ФОКу за І півріччя 2017 року 
          Відділ  культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради повідомляє, що 
станом на 01.07.2017 року штат Міського стадіону складає – 10 штатних одиниць (9 чоловік): 

- Директор стадіону; 
- Завідуючий господарством; 
- Прибиральник службових приміщень; 
- Прибиральник території; 
- Робітник з благоустрою; 
- Сторож – 3 чол.; 
- Оператор котельні. 

          Протягом І півріччя 2017 року було проведено ряд спортивних заходів районного та 
обласного рівня: 

- Ігри ІІ кола обласної дитячо-юнацької футбольної ліги серед юнаків 2003-2004 р.н. – 4 
гри; 

- Ігри І кола Першості Житомирської області з футболу 2017 року –                    5 ігор; 
- Гра 1/16 розіграшу Кубку Житомирської області з футболу «Кубок Небесної Сотні»; 
- Фінальна гра розіграшу Кубку Житомирської області з футболу «Кубок Небесної 

Сотні»; 
- Фінальна гра розіграшу Кубку з футболу Баранівської об’єднаної територіальної 

громади; 
- Спартакіада Баранівської ДЮСШ з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка 

атлетика та важка атлетика. 
Фінансування: 

1. Капітальний ремонт центральної трибуни: використано – 291 447 грн. 
2. Благодійні внески: 
- Надійшло – 19 410 грн.; 
- Витрачено – 17 015, 6 грн.: 

З них: Бруси дерев’яні – 12 500 грн.; 
                   Фарба – 954 грн.; 
                   Пісок – 3 561, 6 грн. 

3. Платні послуги: 
- Отримано – 3 325 грн.:  
- За оренду – 700 грн. 
- За надані послуги – 2 625 грн. 

Використано – 1 074, 5 грн. 
- Моторне масло – 210 грн.; 
- Фарба – 864, 5 грн. 
4. Загальний фонд: 
- Витрачено:  
- лавки – 7 500 грн.; 
- брус – 1 920 грн.; 
- пальне – 3 305, 4 грн. (бензин 142 л.) 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                           № 153 
 

Про затвердження заходів 
щодо проведення на території 
громади Дня незалежності  
України 

Відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №132/2017 «Про відзначення 
26-ї річниці незалежності України», розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 19.07.2017 № 276 «Про затвердження плану заходів з відзначення 26-ї річниці 
незалежності України», з метою гідного вшанування знаменної події у багатовіковій історії 
національного державотворення, привернення уваги громадськості до цієї події, 
утвердження у громадян патріотизму і гордості за свою державу, звитягу українського 
народу у боротьбі за волю, незалежність та територіальну цілісність, керуючись пп.3 п.б ч.1 
ст. 38, п.8 ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 26-ї річниці незалежності України, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 26-ї річниці незалежності України у складі, що додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 26-ї річниці незалежності України (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.    

 

Перший заступник міського голови                                                      Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 



 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                           рішення виконкому 
                                                                                                           від 28.07.2017 № 153 

ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
26-ї річниці незалежності України 

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди 26-ї річниці 
незалежності України на майдані Волі.  

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради 

                                                                                                    24 серпня 2017 року   

2.Провести комплекс заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора. Урочисте 
підняття Державного Прапора провести 23 серпня 2017 року о 15:00 год. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради 

                                                                                                   До 23 серпня 2017 року   
 
3. Провести відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку 24 серпня 2017 року о 14:00 год. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   24 серпня 2017 року    

4. Розробити сценарний план для проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади свята з нагоди 26-ї річниці незалежності України. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Серпень 2017 року    

5.Забезпечити участь духового оркестру та вихованців класу хореографії в урочистостях до 
Дня незалежності України та відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   24 серпня 2017 року    

6. Забезпечити організацію та проведення фінальної гри розіграшу Кубку з футболу 
Баранівської об’єднаної територіальної громади  з нагоди 26-ї річниці незалежності України 
на міському стадіоні о 16:00 год. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  



 

 

                                                                                                   24 серпня 2017 року    

7. Обладнати в бібліотеках громади тематичні виставки-експозиції, огляди літератури, 
присвячені Дню незалежності України. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Серпень 2017 року    

8. Провести в культурно-освітніх закладах громади тематичні заходи, літературно-мистецькі 
вечори, виховні години, присвячені Дню незалежності України. 

                                                                                                   Відділ освіти міської ради 

                                                                                                    Протягом серпня 2017 року    

9.Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території громади, провести упорядкування 
клумб, прикрашання вулиць державною символікою та упорядкування пам’яток історії та 
культури, які знаходяться на території громади. 

                                                                                                    Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                    та спорту міської ради, 

                                                                                                    відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                    комунального господарства 

                                                                                                    міської ради 

                                                                                                    Серпень 2017 року   

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

                                                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                     комунального господарства 

                                                                                                     міської ради 

                                                                                                     24 серпня 2017 року 

11. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди 26-ї 
річниці незалежності України. 

                                                                                                     Відділ діловодства та  

                                                                                                     організаційної роботи  

                                                                                                     міської ради 

                                                                                                     До 20 серпня 2017 року   
 
12. Спільно з Баранівським відділенням поліції здійснити заходи щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди 26-ї річниці незалежності України. 

                                                                                                  Відділ діловодства та організаційної 



 

 

                                                                                                  роботи  міської ради 

                                                                                                  До 20 серпня 2017 року   
 
13. Організувати та провести святкову молодіжну дискотеку. 

                                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                  та спорту міської ради 

                                                                                                  24 серпня 2017 року   

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 28.07.2017  №153  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади 26-ї річниці незалежності України  

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: 

ВОВК 

Юрій Васильович                                    директор школи мистецтв 

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 

В’ячеслав 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 
   
28.07.2017                                                                                                              № 154  
  

Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в  
селищі Полянка 
«І хлібом, і цвітом… 
 пахне рідне селище моє» 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на території 
Баранівської громади свята в селищі Полянка «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє», 
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 селищі 
Полянка «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє», що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
свята в селищі Полянка  «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє» у складі  згідно з 
додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в 
селищі Полянка «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє» (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.    

 

Перший заступник міського голови                                                Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан 

 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 



 

 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 28.07.2017  № 154 

 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селищі Полянка «І хлібом, 
і цвітом… пахне рідне селище моє» 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селищі Полянка 
культурно-розважальних заходів. Свято «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє» 
провести 20 серпня 2017 року на території старостинського округу в селищі Полянка. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту міської ради, відділ освіти 
                                                                                  міської ради, в. о. староста селища 
                                                                                  Полянка 
                                                                                  До 20 серпня 2017 року 
2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської громади 
свята в селищі Полянка за участю художньої самодіяльності будинку культури смт. Полянка,  
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 селища 
                                                                                  Полянка 
                                                                                  До 20 серпня 2017 року 
3. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання призів.  

                                                                                 Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                 та спорту міської ради 
                                                                                 До 20 серпня 2017 року 
4.Організувати виставку народних умільців селища.  

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту міської ради 
                                                                                  в. о. староста селища 
                                                                                  Полянка 
                                                                                  До 20 серпня 2017 року 
5.Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                  комунального господарства міської ради 
                                                                                  До 20 серпня 2017 року 
6. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                Відділ діловодства 
                                                                                   та організаційної роботи міської ради 
                                                                                   До 20 серпня 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 селищі Полянка «І хлібом, і 
цвітом… пахне рідне селище моє». 



 

 

                                                                                    Відділ діловодства 
                                                                                    та організаційної роботи міської ради 
                                                                                    До 20 серпня 2017 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

від 28.07.2017  №154   

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята в селищі Полянка  

«І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє» 

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  

 

Ільчук 

Любов Володимирівна                           в. о. староста селища Полянка 

 

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 

 
28.07.2017                                                                                                        № 155 
 

Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в  
селі Марківка 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на території 
Баранівської громади свята в селі Марківка, 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 
Марківка, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
свята  в селі Марківка у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в селі 
Марківка (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.    

 

Перший заступник міського голови                                                Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 28.07.2017  № 155 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі Марківка  

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі Марківка 
культурно-розважальних заходів. Свято провести 28 серпня 2017 року на території 
старостинського округу в селі Марківка біля будинку культури. 

                                                                                 Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                            та спорту міської ради, відділ освіти 

                                                                                  міської ради, в. о. староста сіл 
                                                                                      Марківка, Глибочок, Стара Гута 

                                                                       До 28 серпня 2017 року 
2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської громади 
свята в селі Марківка за участю художньої самодіяльності будинку культури с. Марківка,  
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 
                                                                                  Марківка, Глибочок, Стара Гута 

                                                                   До 28 серпня 2017 року 
3. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання призів.  

                                                                               Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                  та спорту міської ради 

                                                                    До 28 серпня 2017 року 
4.Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                       комунального господарства міської 

                                  ради 
                                                                  До 28 серпня 2017 року 

5. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                          Відділ діловодства 

                                                                                                та організаційної роботи  
                                                                                                міської ради 
                                                                                                До 24 серпня 2017 року 
6.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 Марківка.   

                                                            Відділ діловодства 
                                                                      та організаційної роботи  

                                                 міської ради 
                                                                    До 14 серпня 2017 року 

 



 

 

Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 

                                                                                             Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                                                   від 28.07.2017  № 155  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята в селі Марківка  

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  

 



 

 

Вітюк 

Володимир Васильович                              в. о. староста сіл Марківка, Глибочок, Стара Гута 

 

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 
 

 
28.07.2017                                                                                                         № 156           
 
Про визначення місць для здійснення 

закупівлі побічних лісових користувань 

та заготівлі другорядних лісових матеріалів 

 

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
розглянувши клопотання, які надійшли від ФОП Бортнік Павліни Петрівни та ФОП Леонець 
Валентини Михайлівни, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 
р. № 449 «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення 
побічних лісових користувань в лісах України», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Бортнік П. П. та ФОП Леонець В. М. здійснювати закупівлю побічних 
лісових користувань та заготівлю другорядних лісових матеріалів (ягоди чорниці, гриби) у 
визначених місцях, а саме: 

м. Баранівка: 

- автодорога Дубрівка -Висока Піч; 

- квартал 68 (біля дуба); 

-квартал 51 (біля кринички); 

- квартал 47 (біля лісозаводу); 

- квартал 101 (поворот на с. Лісове). 

Смт.  Полянки : 

- магазин по вул. Калініна, 6 ( приватний підприємець Марчук Валентина Василівна); 

- магазин по вул. Чижова, 24 ( приватний підприємець Марчук Валентина Василівна); 

- магазин по вул. Калініна, 1а (приватний підприємець Васильчук Людмила Володимирівна); 

- магазин по вул. Чижова, 28 (приватний підприємець Бистрицький Володимир Віталійович); 

- магазин по вул. Чижова, 54 ( приватний підприємець Варчин Ігор Сергійович); 

- магазин по вул. Калініна, 2 ( приватний підприємець Отвага Микола Петрович); 

- магазин по вул. Калініна, 16 (приватний підприємець Верюгін Володимир Віталійович); 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Будисько; 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Вільха; 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони м. Баранівка; 

- автобусна зупинка в центрі селища (вул. Комсомольська); 

с. Лісове: 



 

 

- вулиця Баранівська (біля сільського клубу); 

с. Явне : 

- вулиця Лісничевська  (біля Явненської школи); 

с. Ялишів: 

- вулиця Першотравнева (біля автобусної зупинки) 

с. Рудня: 

- вулиця Явненська; 

с. Млини: 

- вулиця Сонячна 

 2.Зобов’язати ФОП Бортнік П. П. та ФОП Леонець В. М. дотримуватися чистоти та порядку,  
приводити в належний санітарний стан місця здійснення даної заготівлі. 

3. Рекомендувати ФОП Бортнік П. П. та ФОП Леонець В. М., які здійснюють заготівлю 
другорядних лісових матеріалів, сплатити внесок на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури 
та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища згідно відповідного 
договору про сплату пайової участі. 

4.Начальнику відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) та спеціалісту з благоустрою та охорони навколишнього середовища 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Каленюк С. І.) 
здійснювати контроль за ходом заготівлі та закупівлі лісових ресурсів, суб’єктами 
підприємницької діяльності. 

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

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                     Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                              № 157 
 
Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 
 
               Розглянувши заяви громадян, керівників підприємств, установ та організацій щодо 
присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, з метою упорядкування нумерації 
житлових будинків, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти житловому будинку загальною площею 32,4 м.кв по вул. Ярослава 
Мудрого, м.Баранівка, що належить на праві власності ХХХХХХХ  згідно свідоцтва на 
право власності виданого 07.06.2016 року поштову адресу: 
« м. Баранівка, вул. Ярослава Мудрого,24а». 

2. Присвоїти житловому будинку по вул. І.Франка, м.Баранівка, в зв’язку із оформленням 
спадку ХХХХХХХХ та виготовленням технічної документації  поштову адресу: «м. 
Баранівка вул.І.Франка,7а». 

3. Присвоїти житловому будинку по 1 провулку Шевченка, м. Баранівка, який належить 
ХХХХХХХХХХ, поштову адресу: «1 провулок Шевченка,6-А». 

4. Присвоїти гаражу по вул. Поліська, м. Баранівка, який належить ХХХХХХХ поштову 
адресу «м. Баранівка, вул.Поліська, 9-В». 

5. Присвоїти нежитловій будівлі (склад міндобрив), що належить ПСП «Дружба», 
поштову адресу: Баранівський район с. Жари вул. Баранівська,10А. 

6. Присвоїти МГЕС на річці Случ поштову адресу: м. Баранівка вул. Соборна 50-А/1. 
7. Присвоїти житловому будинку по пров. Пилипа Орлика, м.Баранівка, у зв’язку із 

оформленням спадку ХХХХХХХ та виготовленням технічної документації  поштову 
адресу: «м. Баранівка пров.Пилипа Орлика, 1 кв. 2». 

8. Присвоїти житловому будинку по пров. Пилипа Орлика, м.Баранівка, у зв’язку із 
оформленням спадку ХХХХХХХ та виготовленням технічної документації  поштову 
адресу: «м. Баранівка  пров.Пилипа Орлика, 1 кв. 1». 

9. Зобов’язати ХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 

Перший заступник міського голови                                                                  Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 



 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                  № 158 
 
Про хід виконання рішення  
виконкому міської ради   
від 31.05.2017 № 112 «Про неналежне 
виховання дитини в сім’ї» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Цицюри Володимира Олександровича – 
начальника управління надання соціальних послуг міської ради по даному питанню, 
враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради про 
продовження терміну перебування малолітньої дитини ХХХХХХХ в ЖОЦСПР «Сонячний 
дім», керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Сімейним кодексом України, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконкомі міської ради про продовження 
терміну перебування малолітньої дитини ХХХХХХ в ЖОЦСПР «Сонячний дім», що 
додається. 

2. Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В.О.): 
1) забезпечити проведення соціально-профілактичної роботи з ХХХХ щодо 

наслідків безвідповідального батьківства, зловживання алкоголем; 
2) надати ХХХХХ термін (1 місяць) для створення належних соціально-

побутових умов проживання та виховання дитини; 
3. Розглянути хід виконання даного рішення на черговому засіданні виконавчого 

комітету міської ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Л.Л.Куцан. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                        Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               



 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконкому  

від 28.07.2017 №158 

Висновок  
опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради про продовження терміну 

перебування малолітньої дитини ХХХХХХХХ в ЖОЦСПР  
«Сонячний дім» 

від 25 липня 2017 року 
31.05.2017 року на засіданні виконкому Баранівської міської ради розглядалося 

питання про стан утримання та виховання малолітньої дитини ХХХХХХ в сім’ї ХХХХ. 
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 31.05.17 №112 «Про неналежне 

виховання дитини в сім’ї» рекомендовано ХХХХХХХ надати згоду на влаштування 
малолітньої дитини ХХХХХХ до Обласного центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради терміном 2 місяці з метою надати 
можливість батькам створити належні соціально-побутові умови проживання та виховання 
дитини, налагодити відносини між собою та з сусідами, вести здоровий спосіб життя. 

02.06.17 р. малолітню ХХХХХХ влаштовано до ЖОЦСПР «Сонячний дім». Сім’я 
ХХХХХ на період перебування дитини в центрі реабілітації перебувала на контролі 
Управління надання соціальних послуг міської ради, служби у справах дітей РДА, 
спеціалістами забезпечено проведення соціально-профілактичної роботи з батьками щодо 
наслідків безвідповідального батьківства, зловживання алкоголем. 

Управлінням надання соціальних послуг зібрано та передано до ССД РДА пакет 
документів для постановки дитини на облік дітей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах служби у справах дітей РДА ( з 13.07.2017р.). 
            Спеціалістами УНСП спільно зі спеціалістами ССД РДА систематично обстежено 
матеріально-побутові умови проживання сім’ї з метою з’ясувати стан готовності батьків 
повернути дитину в сім’ю, так як за період перебування дитини в центрі мама неодноразово 
зверталася до УНСП, ССД РДА з проханням повернути дитину. 
 Під час обстежень матеріально-побутових умов проживання сім’ї ХХХХХХ були без 
ознак вживання алкоголю, налагодили частково побут (прибирання в будинку, на подвір’ї). 
ХХХХХХ повідомила що триває процес її працевлаштування продавцем до магазину «Наш 
край», пройшла стажування в м. Бердичів. Також, повнолітній син ХХХХХХ із 
співмешканкою ХХХХХХ винаймають окреме житло з метою уникнення конфліктних 
ситуацій в сім’ї. 
 Проте, зі слів близького оточення, сусідів з’ясовано, що подружжя і надалі продовжує 
вживати спиртне, перебувають у сумнівних компаніях. 
 Протягом перебування дитини в ЖОЦСПР «Сонячний дім» батьки щотижня 
відвідували її.   

ХХХХХ роз’яснено про те, що питання повернення дитини вимагає усвідомленого 
прийняття рішення, роз’яснено їх право на повернення дитини, так як минув 2-х місячний 
термін. Проте враховуючи вище викладене з метою забезпечення соціального захисту 
малолітньої ХХХХХХХХХ, а саме права на здоровий розвиток необхідно продовжити 
термін її перебування в Обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Сонячний дім» Житомирської обласної ради терміном до 1 місяця. Зобов’язати 
ХХХХХХХХ створити належні соціально-побутові та санітарно-гігієнічні умови для 
можливості повернення дитини в сім’ю, націлити ХХХХХХ на необхідність 
працевлаштування та можливість лікування. 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                 № 159 
 
 
Про доцільність позбавлення  
батьківських прав 
 

Заслухавши інформацію Кучинської І. В. головного спеціаліста по забезпеченню 
соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді управління надання соціальних послуг міської 
ради та враховуючи висновок опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав ХХХХХХ відносно ХХХХХХ (протокол №4 від 
25.07.2017 року), керуючись законами України "Про охорону дитинства", «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сімейним кодексом України, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 

5. Затвердити висновок опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав ХХХХХХХ відносно ХХХХХХХ у зв’язку 
з неналежним виконанням батьківських обов’язків. 

6. Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) спільно із 
службою у справах дітей райдержадміністрації підготувати відповідний пакет 
документів для підготовки позовної заяви до Баранівського районного суду 
Житомирської області про доцільність позбавлення батьківських прав ХХХХХХХ. 
відносно сина ХХХХХХХХ 

7. Спеціалісту з юридичних питань (Головня В.В.) протягом 10 календарних днів 
підготувати та подати позовну заяву до суду по даному питанню. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л. Л. 
Куцан. 

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                         Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                             



 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

                                                                                      від 28.07.2017 р. №159 
 

Висновок  
опікунської ради при виконкомі Баранівської міської рали 

про доцільність позбавлення батьківських прав Матвійчук Т.В. 
від 25.07.2017 року 

 
 Вивчивши умови проживання сім’ї ХХХХХХХХ та враховуючи рекомендації в.о. 
старости сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок Закусило Н.І. про доцільність 
позбавлення батьківських прав ХХХХХХХ жительки с. Берестівка, відносно ХХХХХХХ, 
заслухавши інформацію представників управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради, служби у справах дітей райдержадміністрації щодо сім’ї ХХХХХХХ з’ясовано 
наступне:  
 ХХХХХХХ є матір’ю ХХХХХХХ. 

З дня народження ХХХХХ з дитиною перебували в дитячому відділені Баранівської 
КЦРЛ оскільки для новонародженої дитини за місцем проживання сім’ї не були створені 
належні умови. 

Надалі з 14.01.2016 року дитина ХХХХХ за заявою матері і по даний час перебуває в 
обласному спеціалізованому дитячому будинку обласної ради м. Новоград-Волинський. 
Протягом даного періоду мати ХХХХХХХ. відвідувала дитину два рази.  

За час перебування дитини в спеціалізованому дитячому будинку за місцем 
проживання ХХХХХХХ. не створено належних умов для повернення дитини в сім’ю, 
санітарно-гігієнічний стан будинку погіршується. 

23.03.2017 року здійснено візит до сім’ї за адресою ХХХХ та встановлено, що 
ХХХХХХХ не підготовлена до повернення дитини, не розуміє важливості даного питання в 
першу чергу для дитини. Мама не працює, не в змозі створити необхідні умови в будинку 
для малолітньої дитини, дитячі речі наявні, проте не випрані, розкидані. ХХХХХХ не має 
підтримки матері, батька та брата, які спільно проживають за вказаною адресою. Домашнє 
господарство утримується частково, присадибна ділянка не оброблюється. 

Питання про можливість утримання та виховання малолітньої дитини ХХХХХХХ 
неодноразово розглядалося на засіданнях виконавчого комітету Берестівської сільської ради, 
проте незважаючи на неодноразові зауваження умови для проживання та догляду за дитиною 
не створено. Відповідно дитині виникає загроза її життю та здоров’ю. 

 
На підставі зазначеного вище та керуючись ст.164 п. 2 Сімейного кодексу України, з 

метою забезпечення соціального захисту малолітнього ХХХХХХХХ права на здоровий 
розвиток дитини, навчання та його виховання вважати за доцільне позбавити ХХХХХХХ 
батьківських прав відносно сина ХХХХХХХХХ в зв’язку з невиконанням батьківських 
обов’язків. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                         № 160 
 
 
 
Про затвердження заходів щодо 
створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних  
груп населення на 2017-2021 роки 
 
 З метою належного соціального захисту громадян, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Житомирської 
обласної державної адміністрації від 03.04.2017 року № 112 «Про затвердження заходів щодо 
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення на 2017-2021 роки», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для 
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на 2017-2021 роки, 
що додаються. 
2.Керівникам управлінь та відділів міської ради, КУ «Баранівський центр ПМСД»: 

1) забезпечити виконання затверджених заходів; 
2) про виконання заходів щоквартально до 1 числа місяця, що настає за звітним 

інформувати Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради; 
3) управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) узагальнену 

інформацію щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом 
      надавати управлінню праці та соціального захисту населення  
      райдержадміністрації. 
      3.Контроль за виконанням покласти на керуючого справами виконкому міської   
      ради Куцан Л.Л.  

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                        Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 
 

 
                                                                              
 



 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
    рішення виконавчого комітету 

                                                                                     від 28.07.2017 р. №160 
 
 

Заходи 
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та 

інших мало мобільних груп населення на 2017-2021 роки 
 

1. Забезпечувати безперешкодний доступ до навчальних закладів усіх типів дітей з 
особливими освітніми проблемами, у тому числі з інвалідністю та створювати для них 
відповідні умови навчання 

Відділ освіти міської ради 
      Постійно  
 

2. Здійснювати облік осіб з інвалідністю, що виховуються у дошкільних та навчаються у 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах району 

 
Відділ освіти міської ради 

      Постійно 
  

3. Для забезпечення безперешкодного життєвого середовища при будівництві нових, 
проведенні реконструкції та капітальному ремонті існуючих будівель та приміщень 
медичних закладів району враховувати потреби осіб з інвалідністю 

Відділ містобудування та 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності міської ради 
Постійно 

4. Сприяти у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення осіб з інвалідністю 

Управління надання 
соціальних послуг міської 
ради, КУ «Баранівський центр 
ПМСД» 
Відповідно до потреб 

5. Надавати матеріальну допомогу громадянам з обмеженими можливостями, які 
опинилися в скрутному становищі (стихійне лихо, пожежа, хвороба тощо). 

Управління фінансів міської 
ради, управління надання 
соціальних послуг міської ради 
Протягом 2017-2021рр. 

 
       

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
28.07.2017                                                                                                         № 161 
 
 
Про затвердження в новій редакції складу  
комісії по розгляду звернень громадян щодо  
надання одноразової матеріальної допомоги  
жителям Баранівської міської ОТГ 
 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
кадрові зміни, виконавчий комітет міської ради: 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити в новій редакції склад комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ згідно з додатком. 

2.Комісії (Куцан Л. Л.) у своїй діяльності керуватися Положенням про надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 року № 86 «Про утворення комісії по 
розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської ОТГ». 

3. Пункт 1. рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 року № 86 «Про 
утворення комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської міської ОТГ» про утворення комісії по даному питанню 
вважати таким, що втратив чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
міської ради Куцан Л.Л. 

 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                       Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО 
    рішення виконавчого комітету 

                                                                                     від 28.07.2017 р. №161 
 

                                            
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 міської ради, заступник голови 
комісії 

 
Томашевська Леся Олександрівна 
 
 
Члени комісії: 

- спеціаліст з обліку пільгових  категорій 
громадян управління надання соціальних 
послуг міської ради, секретар комісії 
 
 

Василевський Олександр Вікторович 
 

       -   заступник начальника  
           управління фінансів 
 

Головня Віталій Валерійович - спеціаліст з юридичних питань 
 

  
Дмитрук Ніла Миколаївна 
 
 
Закусило Надія Іванівна 

- перший заступник головного лікаря КП 
«Баранівського центру ПМСД» 
 

- в.о. старости сіл Берестівка, Мирославль, 
Ситисько та Зрубок  

 
Костецька Олена Дмитрівна - начальник відділу діловодства та 

організаційної роботи міської ради 
 

Михалюк Лариса Антонівна 
 

- в.о. старости сіл Вірля та Климентіївка 
 

Нечипорук Дмитро Васильович - депутат міської ради (за згодою) 
 

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

 
Зайчук Ірина  Григорівна - паспортист сектору реєстрації місця 

проживання фізичних осіб 
 

  
  
 
Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
28.07.2017                                                                                                             №162                
 
 
Про надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
  Розглянувши заяву жительки м. Баранівка, І пров. Садовий,16 Артеменко Надії 
Ананіївни, дитина якої відвідує міський дошкільний навчальний заклад «Сонечко», про 
надання пільг щодо батьківської плати за харчування, документи, додані до заяви, керуючись 
Законом України «Про охорону дитинства», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», 
ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Надати пільги щодо батьківської плати за харчування дитини у дошкільному 
навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру для батьків, у  
сім’ї батько якої має посвідчення учасника АТО, а саме: 

 

№ 
п\п 

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

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. ХХХХХХХХХ 
м. Баранівка,  
ХХХХХХХХ 

ХХХХХХХ 29.06.2017 

 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                         Н. В. Кокітко 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 163 
 

 
Про утворення комісії щодо 
розгляду заяв громадян з  
питань благоустрою територій  

 
З метою своєчасного, якісного та неупередженого розгляду звернень громадян,  

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію щодо розгляду заяв громадян з питань благоустрою 
території Баранівської ОТГ у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв громадян з питань 
благоустрою території Баранівської ОТГ (Положення), що додається. 

3. Комісії щодо розгляду заяв громадян з питань благоустрою території 
Баранівської ОТГ (Савчук В. А.): 
1) у своїй діяльності керуватися вищезазначеним Положенням; 
2)  з метою розгляду звернень громадян по даному питанню проводити  

обстеження, аналіз об’єктів житлово-комунального господарства та за 
результатами перевірки  скласти відповідні акти обстеження. 

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

 
 

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                                                          від 28.07.2017  №163 

СКЛАД 

комісію щодо розгляду заяв громадян з питань благоустрою території 

Баранівської ОТГ 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                 заступник міського голови, голова комісії  

 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                  комунального господарства міської ради,  

                                                                  заступник голови комісії 

КАЛЕНЮК 

Сергій Іванович                                        спеціаліст з благоустрою та охорони 

                                                                   навколишнього середовища 

                                                                   відділу благоустрою та житлово- 

                                                                   комунального господарства міської ради, 

                                                                   секретар комісії 

Члени комісії: 

СУС 

Наталія Володимирівна                          спеціаліст І категорії відділу містобудування 

                                                                   архітектури, земельних відносин та 

                                                                   комунальної власності міської ради 

ШЕВЧУК 

Олена Григорівна                                     начальник відділу містобудування 

                                                                    архітектури, земельних відносин та 

                                                                    комунальної власності міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконкому  

від 28.07.2017 №163 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію щодо розгляду заяв громадян з питань благоустрою території  

Баранівської ОТГ 
 

Це Положення визначає функціональну спрямованість та порядок роботи постійної 
комісії з розгляду звернень громадян відповідно до Конституції України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Баранівської міської ради VІІI 
скликання.  
 
До компетенції комісії щодо розгляду заяв громадян з питань благоустрою території 
Баранівської ОТГ належить: 

1. Своєчасний, якісний та неупереджений  розгляд та аналіз звернень, заяв і скарг 
мешканців міста на засіданнях даної комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення 
питань.                      

2. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, 
що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту. 

3. Попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків та зборів, а 
також пільг суб’єктам підприємницької діяльності. 

4. Вивчення та аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі і побуту в місті, а також 
підготовка пропозицій, щодо його поліпшення. 

5. Розробка і реалізація заходів, направлених на встановлення співпраці між міською 
владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті. 

6. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, 
що стосуються житлово-комунального господарства міста. 

7. Здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального 
господарства та підготовка за їх наслідками відповідних актів пропозицій щодо шляхів 
вирішення проблем житлово-комунального господарства. 

8. Підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування житлово-комунального 
господарства та запровадження нових форм його організації. 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       №164 
        
Про затвердження розпорядження  
«Про організацію заходів» 
 
 

 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  30.06.2017  №  
172-од «Про організацію заходів», що додається. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                              №165  
 
 
Про погодження графіку роботи 
магазину- кафе за адресою 
м. Баранівка, вул. Першотравенська, 19 
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву ФОП Бузейчук Тетяни Василівни щодо погодження графіку роботи 
магазину-кафе, який знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. Першотравенська, 19, 
виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 
    1. Погодити ФОП Бузейчук Т. В., яка проживає за адресою ХХХХХХХ м. Баранівка графік 
роботи магазину-кафе, який знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. Першотравенська, 19 
гідно з додатком. 
 

1. Рекомендувати ФОП Бузейчук Т. В.:  
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 

року № 833 «Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування населення»; 

2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради.  
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому  
Куцан Л. Л.  
  
 
 
Перший заступник міського голови                                                              Н. В. Кокітко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 

                                                                     
                       
 
                 
                                                                                                
 
 
 



 

 

 
                                                                                                  Додаток 
                                                                                                 до рішення виконкому  
                                                                                                 міської ради 
                                                                                                 від 28.07.2017 №165 
                                                                                                 
  
  
                                  
  
  
  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

магазину- кафе за адресою 
м. Баранівка, вул. Першотравенська, 19 

 
Щоденно без вихідних днів 
Початок роботи – 07:00 год. 

Закінчення роботи – 18:00 год. 
Обідня перерва з 13:00 год до 14:00 год 

 
 
 
 
 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                    №166 
 
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 №4 від 
26.07.2017 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 28700 грн. (двадцять вісім тисяч сімсот гривень) на рахунок управління надання 
соціальних послуг  міської ради для виплати допомоги  28700 грн. (двадцять вісім тисяч 
сімсот 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. 

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 167 
 

 
 

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 №4 від 
26.07.2017 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 
2500 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) на рахунок управління надання соціальних послуг  
міської ради для виплати допомоги  2500 грн. (дві тисячі п’ятсот 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. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 168 
 

Про обмеження в’їзду 

у міський парк ім. А. Хоменка 

З метою створення належних умов для відпочинку жителів та гостей громади, 
впорядкування руху автотранспорту, недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території міського парку ім. А. Хоменка, керуючись ст. 30  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про дорожній рух», «Про 
благоустрій населених пунктів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.Заборонити рух автотранспортних засобів на території міського парку ім. А. 
Хоменка. 
2.Встановити при в’їзді в міський парк: 
1)дорожній знак 3.1, п.п.3, п.33. «Рух заборонено» в кількості -1 шт.; 
2)інформаційну табличку до дорожнього знаку «Рух заборонено» відповідно до п. п.7, 
п.33: щоденно, крім святкових днів та під час проведення заходів; 
3. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.): 
1) погодити встановлення вище зазначених знаків з Баранівським відділенням поліції 
Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області; 
2) забезпечити встановлення вище зазначених дорожніх знаків  відповідно до ДСТУ 
4100-02 та відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху». 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 
 

 

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 169 
 

 
 

Про хід виконання рішення  

виконкому міської ради 

від 27.06.2017 №145 

«Про встановлення пам’ятного  

знаку загиблому учаснику АТО» 

 
Розглянувши протокол засідання громадських слухань в селі Климентіївка від 

13.07.2017 року, враховуючи пропозиції жителів громади по даному питанню, керуючись  
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні , виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  

1. Надати дозвіл на встановлення пам’ятного знаку в с. Климентіївка, вул. Центральна 
загиблому учаснику АТО Новіцькому Віктору Павловичу. 

 

2.Місце встановлення пам’ятного знаку визначити вул. Центральна поблизу «Фігури». 

3.Ескіз пам’ятного знаку погодити з батьками загиблого учасника АТО. 

4.Встановлення пам’ятного знаку провести за рахунок благодійних коштів. 

5.В. о. старости сіл Вірля, Климентіївка (Михалюк Л. А.) здійснювати організаційні заходи 
щодо встановлення пам’ятного знаку та забезпечити благоустрій прилеглої  до пам’ятного 
знаку території. 

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

 

Перший заступник міського голови                                                    Н. В. Кокітко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 170 
 

 
 

Про розгляд листа  

Львівського міського голови 

Садового А.І. 

 

 

Розглянувши лист Львівського міського голови Садового А.І. від 21.06.2017 року № 
001-вих-117 про надання дозволу на захоронення твердих побутових відходів з м. Львова на 
полігонах Баранівської громади з можливістю укладання довгострокових угод, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В:  

1.Не надавати згоду на захоронення твердих побутових відходів з м. Львова на полігонах 
Баранівської громади. 

2.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.) посилити контроль та вживати дієвих заходів по належному утриманню Баранівського 
сміттєзвалища. 

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

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                        Н. В. Кокітко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 171 

 

Про надання дозволу на  

демонстрацію фільмів 

 

            Розглянувши звернення депутата Баранівської міської ради Курбатова В. А. від 
05.07.2017 р. № К-440 та від 14.07.2017 №К-468 про надання дозволу на демонстрацію 
фільмів соціального спрямування в рамках проекту «Кіно просто неба» на території 
Баранівської гімназії, з метою сприянню патріотичному вихованню підростаючого 
поколінню, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В:  

1.Надати дозвіл депутату Баранівської міської ради Курбатову Віктору Аліджановичу на 
демонстрацію фільмів соціального спрямування в рамках проекту «Кіно просто неба» в 
Баранівській гімназії протягом липня-серпня 2017 року. 

2.Встановити години показу фільмів: початок - 21:00 год., кінець - 23:00 год. 

3.Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.): 

1)здійснювати контроль за показами лічильника щодо використаної електроенергії під час 
демонстрації фільмів та надавати відповідні акти звірки депутату міської ради Курбатову В. 
А. для подальшої оплати за використану електроенергію. 

2)в години проведення кіносеансів надати в безкоштовне користування звукопідсилювальну 
апаратуру  Баранівської гімназії. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 
 
 
  
Перший заступник міського голови                                                       Н. В. Кокітко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 172 

 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами 

на рекламній конструкції  

типу «білборд» 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Полісся Нафтопродукт Плюс» Поліщука В. 
В. від 21.07.2017 року про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на існуючих 
рекламних конструкціях типу «білборд», встановлених на вул. Першотравенській, вул. 
Звягельській у м. Баранівка, для розміщення 2 рекламних постерів з комерційною рекламою, 
керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:   
 

1. Надати дозвіл директору ТОВ «Полісся Нафтопродукт Плюс» Поліщуку Віктору 
Валерійовичу на розміщення зовнішньої комерційної реклами в кількості 2 (двох) рекламних 
постерів на існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановлених у м.Баранівка, вул. 
Звягельська та вул. Першотравенська, терміном на 3 (три) місяці з 01.08.2017 р. 

2. Зобов’язати директора ТОВ «Полісся Нафтопродукт Плюс» Поліщука Віктора 
Валерійовича укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового користування 
білбордами, на яких передбачено розмістити вищезгадану зовнішню комерційну рекламу 
(рекламні постери в кількості 2 шт.) 
   3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ 
житловокомунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради) та 
розповсюджувача даної зовнішньої реклами –  директора ТОВ «Полісся Нафтопродукт 
Плюс» Поліщука Віктора Валерійовича.  
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко 
 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       № 173 

 

Про план заходів у зв’язку з 

85-ми роковинами Голодомору  

1932-1933 років в Україна –  

геноциду Українського народу 

 

 

             Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу 
Президента України від 26.11.2016 №523\2016 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами 
Голодомору в Україні – геноциду Українського народу», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.06.2017 №228 «Про затвердження Плану заходів у зв’язку з 85-
ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу», з 
метою вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років, 
голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні та забезпечення належної організації і 
проведення у 2017 році і 2018 роках заходів у зв’язку з 85-ми роковинами цієї трагедії, 
виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити План заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 
Україні – геноциду Українського народу згідно з додатком. 

2.Виконавцям плану заходів інформувати відділ діловодства та організаційної роботи міської 
ради про хід його виконання до 26 листопада 2017 року та 25 листопада 2018 року. 

3. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.) узагальнену 
інформацію про виконання плану заходів подати управлінню інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації до 28 листопада2017 року та 
27 листопада 2018 року. 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                                      Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 

 

 



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконкому 

                                                                                                               міської ради  

від 28.07.2017 №173 

 
План  заходів 

у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду 
Українського народу 

 
1. Прийняти участь у  покладанні квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць 

поховання жертв голодоморів, у проведенні траурних мітингів, загальнонаціональної 
хвилини мовчання та загальноукраїнської  акції «Запали свічку пам’яті». 

    Відділи культури, сім’ї,  
                молоді та спорту, 
                відділ освіти  
                Баранівської міської ради 
                25 листопада 2017 року 
                24 листопада 2018 року 

2. Організувати спільно з старостинським округом смт.Полянка покладання квітів, 
вінків та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку, місця 
поховань жертв голодомору у смт.Полянка. 

               Відділ культури, сім’ї,  
               молоді та спорту, 
               відділ освіти  
               Баранівської міської ради, 
               в. о. староста смт. Полянка 
               25 листопада 2017 року 
               24 листопада 2018 року 

3. Взяти участь на місцях у впорядкуванні місць поховань жертв голодоморів, пам’ятних 
знаків та благоустрій прилеглих до них територій у населених пунктах Баранівської 
територіальної громади. 

               Відділ культури, сім’ї,  
               молоді та спорту  
               Баранівської міської ради,  
               25 листопада 2017 року 
               24 листопада 2018 року 

4. Провести в закладах культури району, історико-краєзнавчому народному музеї 
тематичні заходи, пов’язані з трагічними подіями 1932-1933 років, виставки архівних 
документів, матеріалів про Голодомор 1932-1933 років, інших документів, записів 
свідчень очевидців тощо. 

               Відділ культури, сім’ї,  
               молоді та спорту  
               Баранівської міської ради,  
               історико-краєзнавчий  
               народний музей 
               25 листопада 2017 року 
             24 листопада 2018 року 
 



 

 

5. Провести у бібліотечних закладах району інформаційно-просвітницьку роботу: лекції, 
уроки пам’яті, історичні години, з метою донесення до широкої аудиторії, передусім 
молоді, об’єктивної інформації про трагічні події української історії. 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту  
Баранівської міської ради, 
бібліотечні установи громади 
25 листопада 2017 року 
24 листопада 2018 року 

6. Забезпечити широке висвітлення заходів, проведених у зв’язку з Днем пам’яті жертв 
голодоморів. 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
25 листопада 2017 року 
24 листопада 2018 року 

7. Приспустити на будівлях закладів культури та спорту Баранівської об’єднаної 
територіальної громади Державний Прапор України, обмежити проведення 
розважальних заходів в клубних закладах громади. 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
25 листопада 2017 року 
24 листопада 2018 року 

8. Прийняти участь у проведенні панахиди за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-
1933, 1946-1947 років в Україні. 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
25 листопада 2017 року 
24 листопада 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                  № 174 

 

Про надання дозволу на 

проведення благодійного  

заходу «З вірою в добро» 

 

 

Розглянувши клопотання голови Громадської організації «Культурно-спортивне 
об’єднання інвалідів» м. Житомир про надання дозволу на проведення мистецького 
соціально-благодійного заходу до Дня незалежності України «З вірою в добро» та учасників і 
переможців фестивалю «Я вірю», керуючись ст. ст. 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Громадській організації «Культурно-спортивне об’єднання 
інвалідів» м. Житомир провести мистецький соціально-благодійний захід до Дня 
незалежності України «З вірою в добро» та учасників і переможців фестивалю «Я вірю».  

2. Звільнити Громадську організацію «Культурно-спортивне об’єднання інвалідів» 
м. Житомир від сплати за оренду.  

3. Зобов’язати відповідальних осіб Громадської організації «Культурно-спортивне 
об’єднання інвалідів» (Іськова О. В.) за проведення вищезазначеного заходу забезпечити 
безпеку користувачів даних розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання 
санітарних та протипожежних норм. 

4. Встановити, що прибирання території, відшкодування збитків, завданих під час 
проведення заходу проводяться Громадською організацією «Культурно-спортивне 
об’єднання інвалідів» за рахунок їх власних коштів. 

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

 
 
Перший заступник міського голови                                                     Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                  № 175 

 

Про надання дозволу на будівництво 
                 
               Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на будівництво, керуючись ст. 12  
Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Погодити Савичу Олексію Петровичу будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: м.Баранівка ХХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Савича О. П. замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
м.Баранівка ХХХХХХ у відділі архітектури та житлово-комунального господарства 
управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-
комунального господарства Баранівської райдержадміністрації. 

3. Погодити Дмитрук Катерині Костянтинівні будівництво на власній земельній ділянці 
за адресою: м.Баранівка ХХХХХХХХ. 

4. Зобов’язати Дмитрук К. К. замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
м.Баранівка ХХХХХХХХ у відділі архітектури та житлово-комунального 
господарства управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та 
житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації. 

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

 
 
Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
28.07.2017                                                                                                                    № 176 
                 
Про надання дозволу на реконструкцію 
та присвоєння поштової адреси  
житловому будинку 
 
              Розглянувши заяву про надання дозволу на добудову до житлового будинку та щодо 
присвоєння поштової адреси житловому будинку, з метою упорядкування нумерації 
житлових будинків, керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити ХХХХХХХХ реконструкцію житлового будинку з добудовою за адресою 
м.Баранівка вул.Зарічна та присвоїти житловому будинку поштову адресу: м. 
Баранівка, вул. Зарічна,74. 

2. Зобов’язати ХХХХХХХХХ 
1) замовити будівельний паспорт на реконструкцію житлового будинку за адресою: 

м. Баранівка вул.Зарічна,74 у відділі архітектури та житлово-комунального 
господарства управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури 
та житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації; 

2) внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів на 
домоволодіння. 

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

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                        Н. В. Кокітко 
 
                                                
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                                  № 177 

 

Про надання дозволу про 
виготовлення технічних паспортів 
на об’єкти нерухомого майна  
 
                   Розглянувши клопотання головного лікаря КУ «Баранівський центр ПМСД» Суса 
В.С. від 10.07.2017 року №405, щодо виготовлення технічних паспортів на об’єкти 
нерухомого майна, які знаходяться на балансі Баранівської міської ради, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл  КУ «Баранівський центр ПМСД» на  виготовлення технічних 
паспортів на об’єкти нерухомого майна, які знаходяться на балансі Баранівської 
міської ради, а саме: 

- Полянківська АЗПСМ: Баранівський район, с.м.т.Полянка, вул.Промислова,8; 
- Зеремлянська АЗПСМ: Баранівський район, с.Зеремля, вул.Молодіжна,3; 
- Суємецька АЗПСМ: Баранівський район, с.Суємці, вул.Молодіжна,7; 
- ФАП с.Климентіївка: Баранівський район, с.Климентіївка, вул.Заграда,46; 
- ФАП с.Вірля: Баранівський район, с.Вірля, вул.Центральна,40; 
- ФП с.Табори: Баранівський район, с.Табори, вул.Лесі Українки,2а; 
- Кашперівська АЗПСМ: Баранівський район, с. Кашперівка, вул. Гагаріна, 45. 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н. В.  
3.  

 
Перший заступник міського голови                                                         Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
28.07.2017                                                                                                                  № 178 
 
Про надання дозволу на реконструкцію 
                 
               Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на добудову нежитлових 
приміщень, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити Присяжнюку М. С. реконструкцію нежитлового приміщення з добудовою 
за адресою: м.Баранівка ХХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Присяжнюка М.С. виготовити проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію нежитлового приміщення з добудовою за адресою: м. Баранівка 
ХХХХХХХХ у відділі архітектури та житлово-комунального господарства управління 
економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального 
господарства Баранівської райдержадміністрації. 

3. Погодити Панчук Г. Т. реконструкцію нежитлового приміщення з добудовою за 
адресою: м.Баранівка, ХХХХХХХХ 

4. Зобов’язати Панчук Г. Т. виготовити проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію нежитлового приміщення з добудовою за адресою: м.Баранівка 
ХХХХХХХХХ у відділі архітектури та житлово-комунального господарства 
управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-
комунального господарства Баранівської райдержадміністрації. 

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

 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       №179 
 
Про надання дозволу на  
встановлення тимчасової 
споруди   
 

Розглянувши заяву приватного нотаріуса Присяжнюка В. О., щодо погодження місця 
будівництва малої архітектурної споруди за адресою вул. Соборна, 17, м. Баранівка для 
організації нотаріального архіву приватного нотаріуса, додані документи, враховуючи згоду 
власників квартир будинку, що розташований за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,17 
(Протокол зборів від 25.07.2017р. № 9), 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 Присяжнюку Василю Олександровичу, жителю м. Баранівка, встановлення 
малої архітектурної споруди за адресою вул. Соборна, 17, м. Баранівка для організації 
нотаріального архіву приватного нотаріуса орієнтовною площею 30 м. кв..   

2. Зобов’язати Присяжнюка В. О.: 
1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої малої 

архітектурної 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 здійснювати встановлення 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 будівництва малої архітектурної споруди. 

3) повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення малої 
архітектурної споруди. 

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

 
 

Перший заступник міського голови                                                                  Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.07.2017                                                                                                       №180 
 
Про утворення адміністративної  
комісії при виконкомі міської ради 
 

З метою запобігання вчиненню правопорушень на території Баранівської міської ради, 
захисту прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись пп. 4 
п б ч 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 215 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити адміністративну комісію при виконкомі міської ради та затвердити у складі: 
 

Оханський 
Юрій Миколайович                - секретар ради, голова адміністративної комісії 
 
Загорська 
Оксана Сергіївна                    - заступник міського голови, заступник голови адміністративної  
                                                    комісії 
Головня  
Віталій Валерійович              - спеціаліст з юридичних питань відділу юридичної та кадрової 
                                                    роботи міської ради, секретар комісії 
 
Виховський 
Сергій Адамович                     - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                     господарства міської ради 
Куцан  
Людмила Леонідівна               - керуючий справами виконкому 
 
Николишин 
Ростислав Зіновійович            - начальник відділу освіти міської ради 
 
Ошатюк 
Надія Богданівна                    - начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської 
                                                    ради 
Цимбалюк 
Людмила Анатоліївна            - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку-головний 
                                                    бухгалтер міської ради 
 
Цицюра  
Володимир Олександрович    - начальник управління надання соціальних послуг 
                                                     міської ради 
       
 



 

 

2. Рішення виконавчого комітету від 09.02.2017 року №24 «Про утворення  
адміністративної комісії при виконкомі міської ради» вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
 
 

Перший заступник міського голови                                        Н. В. Кокітко 
 

 
            Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан       
                  
 


