
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01.2017                                                                                                    №1 
        

Про розгляд звернень,  
що надійшли протягом 2016 року 
 

Реалізуючи вимоги Закону України ,, Про звернення громадян’’, з метою 

безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 ,,Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування’’, 

керуючись ст. 38 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.  Інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л. про розгляд звернень 

громадян у виконавчому комітеті міської ради, що  надійшли протягом 2016 року взяти 

до відома (додається). 

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

1) забезпечити виконання Закону України ,, Про звернення громадян’’ та Указу 

Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 ,, Про першочергові заходи щодо  

забезпечення реалізації та гарантування  конституційного  права на звернення  до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування’’; 

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

звернень громадян. 

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

Куцан Л. Л. 

 

Міський голова                                                                                 А. О.  Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                            ДОДАТОК  
                                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                         24.01.2017 № 1        

 
Інформаційна довідка щодо розгляду звернень, що надійшли      
протягом 2016 року. 

 Протягом  2016 року у виконавчому комітеті Баранівської міської ради приділялася 

належна увага розгляду звернень громадян, дотриманню та виконанню Інструкції з 

діловодства, відповідних розпоряджень та доручень голови районної державної 

адміністрації, міського голови, інших нормативних документів з цього питання. Значна 

увага звертається на організацію прийому громадян посадовими особами міської ради. 

Рішенням виконкому затверджено дні та години прийому громадян керівництвом міської 

ради. У багатьох випадках прийом здійснюється й поза встановленим графіком, адже 

громадські проблеми, які потребують негайного вирішення, можуть виникати в будь-які 

моменти. У виконкомі міської ради налагоджено облік усіх звернень, що надходять на 

розгляд, та контроль за їх вирішенням. Здійснюється також електронний облік звернень 

громадян та електронна звітність про хід їх розгляду. Щоквартально звіти про звернення 

громадян подаються в Баранівську райдержадміністрацію. 

На особистому прийомі в міського голови та заступника міського голови побувало 

182 громадяни міста, у секретаря ради та заступника міського голови-керуючого 

справами виконкому – 308 осіб. З питань звернень (заяв) громадян у 2016 році прийнято 

227 рішень виконкому, що стосувалися в основному надання дозволів на будівництво 

приміщень, узаконення самочинно збудованих об’єктів, надання матеріальної допомоги 

на поховання померлих громадян, котрі не працювали й не отримували інших соціальних 

виплат, вирішення житлових та інших питань. 

Незважаючи на вжиті заходи щодо посилення уваги до забезпечення життєвих 

потреб найбільш незахищених верств населення, все ще продовжує надходити велика 

кількість звернень від жителів міста на адресу міської ради. За 2016 рік надійшло 579 

пропозицій, заяв і скарг громадян, у тому числі 57 колективних звернень. Для 

порівняння: за аналогічний період минулого року надійшло 442 пропозиції, заяви і 

скарги громадян, у тому числі 24 колективних звернень. Отже, у порівнянні з минулим 

роком кількість звернень збільшилася. Це пов’язано насамперед із складною суспільно-

політичною ситуацією в країні, оскільки останнім часом до міської ради за наданням 

матеріальної та іншої допомоги стали масово звертатися члени сім’ї мобілізованих 

військовослужбовців також багато звернень про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Загалом до міськвиконкому звернулися 579 чол. Серед них – 83 інваліди загального 

захворювання та 3 багатодітні сім’ї.  

Найбільша кількість звернень стосувалася соціального захисту населення (397), 

питань сільського господарства (46) та комунального й дорожнього господарства, 

благоустрою (96). Усе ще великою залишається кількість звернень з житлових питань 

(17). 4 (чотири) звернення надійшло з питань освіти, з питань промисловості та з питань 

екологічної безпеки,  1 (одне) звернення – з питань торгівлі і громадського харчування та 

з питань забезпечення законності та охорони правопорядку, а також 18 звернень з інших 

питань. 

Більшість звернень громадян було задоволено (361) або надано правову 

консультацію щодо порядку вирішення порушених у них питань (113). По 1 зверненню 

відмовлено. Це переважно звернення з питань запобігання підтопленням та ремонту 

доріг, а також окремі земельні спори. При наявності відповідного фінансування або ж 

рекомендацій інших служб щодо шляхів їх вирішення ці звернення будуть повторно 

розглянуті. 

Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01.2017                                                                                          № 2 
        

Про план роботи 
виконавчого комітету на перший  
квартал 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан 

Л. Л. про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2017 року, керуючись 

ст.27 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом 
роботи виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2017 року  

(Додається). 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та 

доповнення до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання визначених заходів у 

встановлені терміни. 

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

Куцан Л. Л. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                      24.01.2017 № 2 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  І квартал  2017 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про підсумки роботи із зверненнями 

громадян, які надійшли до 

виконавчого комітету міської ради у 

2016 році 

24 січня Мартинюк Л. В. Куцан Л. Л. 

2. Про підсумки виконання міського 

бюджету та Програми економічного і 

соціального розвитку за 2016 рік. 

24 січня В. А. Савчук 

О. Ю. Демянюк 

О. Ю. Демянюк 

3. Про упорядкування списків 

громадян, які перебувають на 

квартирному обліку при виконкомі 

міської ради. 

24 січня Веретельник О. В. Веретельник О. 

В. 

4. Звіт про роботу КП « Баранівської 

ПМСД » за 2016 рік, план роботи 

комунального підприємства на 2017 

рік 

23 лютого Сус В. С. Сус В. С. 

 

5. Звіт про роботу в. о. старости 

Берестівської сільської ради за 2016 

рік та план роботи на 2017 рік 

23 лютого Закусило Н. І. Закусило Н. І. 

6. Звіт про роботу в. о. старости 

Вірлянської сільської ради за 2016 

рік та план роботи на 2017 рік 

23 лютого Михалюк Л. А. Михалюк Л. А. 

 7. Про проведення на території 

об’єднаної територіальної громади 

місячника санітарної очистки та 

благоустрою. 

21 березня Виховський С. А. 

Радзивіл Л. А. 

Виховський С. А. 

8. Про затвердження плану роботи 

виконкому на II квартал 2017 року 

21 березня Куцан Л. Л. Куцан Л. Л. 



 

 

9. Звіт про роботу Баранівського 

відділення поліції Новоград-

Волинського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції України в Житомирській 

області за 2016 рік  

21 березня Гнатюк О. І Гнатюк О. І. 

 

 

10. Звіт про роботу в. о. старости 

Жарівської сільської ради за 2016 рік 

та план роботи на 2017 рік 

21 березня Левчук М. М.  Левчук М. М. 

11. Звіт про роботу в. о. старости 

Зеремлянської сільської ради за 2016 

рік та план роботи на 2017 рік 

21 березня Степанюк Г. П. Степанюк Г. П. 

12. Про підсумки розгляду 

адміністративною комісією 

виконкому міської ради протоколів 

про адміністративні правопорушення 

у 2016 році. 

21 березня Посадові особи 

апарату міськради 

 

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

- Рішення виконкому міської ради 

  

3. Організаційно-масові заходи: 
 1. Проведення свята Водохрещення. січень Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

Демянюк О. Ю. 

 

 

 

 2. Участь у проведенні свята Дня 

Соборності України. 

січень Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

  

  

  

 3. Взяти участь у підготовці та 

проведенні заходів з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав. 

13 лютого Савчук В. А. 

Демянюк О. Ю. 

 4.Взяти участь у підготовці і 

проведенні Міжнародного жіночого 

дня – 8 Березня 

5-6 березня Ошатюк Н. Б. 

Шляхтенко В. В. 

 

 5.Забезпечити проведення засідань 

комісій виконкому 

(адміністративної, житлової, з питань 

будівництва), координаційної ради 

органу опіки й піклування, 

молодіжної ради. 

Протягом 

кварталу 

Посадові особи 

апарату міськради 

 

 6.Прийом громадян з особистих 

питань, розгляд їх звернень. 

Протягом 

кварталу 

Посадові особи 

апарату міськради 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 1.Інформування населення через 

засоби масової інформації про 

діяльність виконавчого комітету 

 

Протягом 

кварталу 

Пилипко Л. О.  

 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01.2017                                                                                               № 3 
        

Про затвердження розпорядження міського голови 
«Про проведення фольклорно-етнографічного 
свята  « Водохрещення Господнє» 19.01.2017року 
 

 

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  16.01.2017  

 №  9 Про проведення фольклорно-етнографічного свята «Водохрещення Господнє» 

(додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                      24.01.2017 № 3 

 

 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Баранівського району Житомирської області 
 

вул. Соборна, 20, м. Баранівка, 12701, тел./факс: (04144) 31021, 

E-mail: b .mеrіуa@ukr .net ,код ЄДРПОУ 04344386 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

 Від 16. 01. 2017                                                     № 9 
 

Про проведення фольклорно-етнографічного 

свята «Водохрещення Господнє» 19.01.2017 року 

 

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою належного відзначення на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади фольклорно-етнографічного свята «Водохрещення Господнє»: 

 Розпоряджаюсь: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення на території 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади фольклорно-етнографічного 

свята «Водохрещення Господнє» у складі згідно з додатком 1. 

2.    Затвердити план заходів з підготовки та проведення фольклорно-

етнографічного свята «Водохрещення Господнє» згідно з додатком 2. 

4.    Визначити місцем проведення заходу міський пляж на річці Случ. 

5.    Управлінню фінансів Баранівської міської ради забезпечити фінансування 

заходів згідно з додатком 3. 

6.     Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Загорську О. С. 

  

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

                                                                                                                     



 

 

                                                                                               
                                                                                                 ДОДАТОК 1 

          до розпорядження міського голови 
                                                                                                   від «16» січня 2017 № 9 

  

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення на території Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади фольклорно-етнографічного свята «Водохрещення 

Господнє»» 

Загорська Оксана Сергіївна заступник міського голови, голова організаційного комітету 

  

Ошатюк Надія Богданівна начальник відділу культури, сімї, молоді та спорту, заступник 
голови організаційного комітету 

Члени оргкомітету:   

Виховський Сергій Адамович начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства  міської ради 

Гнатюк Олексій Іванович начальник Баранівського відділення поліції Новоград-

Волинського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Житомирській області (за 

згодою) 

Довга Леся Юріївна начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 

розвитку, інвестицій та закупівель міської ради  

Кокітко Наталія Володимирівна перший заступник міського голови 

Куцан Людмила Леонідівна керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

Лисюк Руслан Михайлович депутат міської ради (за згодою) 

Нікітчин Сергій Анатолійович начальник Баранівського районного сектору управління ДСНС 

України у Житомирській області (за згодою) 



 

 

Оханський Юрій Миколайович секретар міської ради 

  

Пилипко Лариса Олексіївна бібліотекар Баранівської міської бібліотеки 

Рудик Марія Терентіївна 

 

головний редактор газети «Баранівські факти» (за згодою) 

Савчук Василь Андрійович заступник міського голови 

Свінціцька Наталія Іванівна провідний спеціаліст з інвестиційних питань міської ради 

 
 
Куруючий справами виконкому                                                        Л.Л. Куцан 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                      ДОДАТОК 2 
                                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                         від «16» січня 2017 № 9        
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
 з підготовки та відзначення на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади 
фольклорно-етнографічного свята «Водохрещення Господнє» 

 
1. Провести фольклорно-етнографічне свято «Водохрещення Господнє» 19 січня 2017 

року в м. Баранівка на річці Случ на міському пляжі за участі жителів населених пунктів 

Баранівської міської ОТГ. Святкування розпочати в 11:00 год. 

                                                                 

                                                                                Шляхтенко В. В. 

                                                                                Ошатюк Н. Б. 

                                                                     19 січня 2017 року 

 

2. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території місць проведення 

фольклорно-етнографічного свята «Водохрещення Господнє» (прибирання території до 

та після заходу, вирубка лунки для купання, огородження території для купання, 

вистилання соломою підходу до водойми, встановлення сміттєвих урн, облаштування 

багаття для обігріву учасників свята).         

                                                                                  Виховський С. А. 

                                                                                  до 19 січня 2017 року 

 

3. Підготувати сценарій та сценарний план проведення фольклорно-етнографічного свята 

«Водохрещення Господнє». Забезпечити музичне оформлення святкового заходу 

 

                                                                       Шляхтенко В. В. 

                                                                                 19 січня 2017 року 

 

4. Забезпечити під час проведення свята встановлення «пригощального намету» з 

гарячими стравами і напоями 

 Виховський С. А. 

                                                                                  до 19 січня 2017 року 

5. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації проведення 

культурно-мистецького заходу 

 Пилипко Л. О. 

 

6. Забезпечити організацію належного громадського порядку, протипожежної безпеки та 

безпеки на водних об’єктах під час проведення масового заходу 

 Нікітчин С. А. (за згодою) 

19 січня 2017 року 

 

7. Забезпечити транспортне перевезення учасників заходу, палатки для обігріву та 

перевдягання                

                                                                                     Виховський С. А. 

 19 січня 2017 року 

 

8. Забезпечити проведення обряду освячення води у водоймі представниками релігійних 

громад 

                                                                                 19 січня 2017 року 

 



 

 

 

9. Забезпечити чергування карети екстреної медичної допомоги під час проведення 

заходу 

  

 19 січня 2017 року 

 

10. Підготувати листи на служби та управління, які задіяні у проведенні заходу 

                                                                      Ошатюк Н. Б. 

                                                                                 16 січня 2017 року 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                       
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01.2017                                                                                                      № 4 
        

Про затвердження розпорядження  
«Про затвердження  складу  
тендерного комітету» 
 
 

 

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  19.01.2017  № 

16 Про затвердження складу тендерного комітету (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                      24.01.2017 № 4 

 

 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Баранівського району Житомирської області 
.  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

Міського голови 

 

від 19 січня 2017року                                                                                                    № 16 

 

Про затвердження  складу  

тендерного комітету  

 

 Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 

2015року та відповідно до рішення  першої сесії восьмого скликання  №1від 30 грудня 

2016року «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської ради», №7 від 30 

грудня 2016року»Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 

Баранівської міської ради», до рішення   другої сесії  восьмого скликання №39  від 11 

січня 2017року  «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання № 7 від 

30.12.2016року «Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 

Баранівської міської ради» для забезпечення організації та проведення  процедур 

закупівлі товарів, робіт і послуг: 

 

1.Затвердити склад  тендерного комітету: 

- Довга Л. Ю.-начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 

розвитку,інвестицій та закупівель Баранівської міської ради; 

- Цимбалюк Л.А.- головний спеціаліст з бухгалтерського обліку-головний бухгалтер; 

- Бондаренко А.В.-провідний спеціаліст з економічних питань; 

- Майструк Я.В.-бухгалтер; 

- Свінціцька Н.І.- провідний спеціаліст з інвестиційних питань; 

- Самчук З.Л.-провідний спеціаліст з публічних закупівель; 

2.Головою тендерного комітету призначити Довгу Л.Ю. з правом підписання договорів 

про закупівлю. 

3.Голові тендерного комітету Довгій Л.Ю. своїм рішенням призначити заступника голови 

й відповідального секретаря та визачити функції кожного члена  тендерного комітету. 

4. Оголосити зміст розпорядження членам тендерного комітету. 

5.Членам тенденого комітету у своїй діяльності забезпечити  суворе дотримання вимог 

законодавства про державні закупівлі та Положення про тендерний комітет, здійснювати 

прийняття рішень на засадах колегіальності відсутності конфлікту інтересів та 

неупередженості. 

6.Додаток №1 до рішення виконавчого комітету №159 від 26.07.2016року вважати таким, 

що втратило чинність. 

7.Дане розпорядження затвердити на засіданні виконавчого комітету Баранівської міської 

ради. 

 

Міський голова                                                                                 А.О. Душко 



 

 

                                                                                                                   

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                        № 5 
 

 

Про постановку на квартирний облік 
 

Керуючись ст. 39  Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України «Про 

забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», пунктом 22 постанови ради Міністрів 

Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 

1984р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», враховуючи 

протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради від 22.12.2016 року № 

22/12, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 
 

1. Поставити на загальний  квартирний облік Бенкіну Юлію Сергіївну, як дитину – 

сироту, котра досягла 16 років. 

 

2. Роз’яснити Бенкіній Ю.С., що вона має право після завершення (припинення) строку 

перебування у сім’ї опікуна (піклувальника) на позачерговий квартирний облік при умові 

відсутності житла, що належить їй на праві власності (користування).  

 

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

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 РІШЕННЯ 
 

24.01.2017                                                                                                         № 6 
 

Про присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям 
 

Розглянувши заяву XXXXXXXX щодо присвоєння поштової адреси житловому 

будинку, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  інших будівель та 

земельних ділянок на вулицях міста, керуючись п. 2 ч. б ст.31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

1.  Присвоїти  житловому будинку №95 по вулиці Звягельській, м Баранівка, загальною 

площею 123,88 м кв., що належать на праві власності XXXXXXXXXX, відповідно до 

даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності - таку поштову адресу «вулиця Звягельська, 95А». 

2. Зобов’язати XXXXXXXXXXXXX: 

1) виготовити технічну документацію на будинок 95А по вулиці Звягельській; 

2)здійснити реєстрацію права власності будинку 95А по вулиці   

Звягельській в державному реєстрі речових прав;  

3)про вчинені дії повідомити Баранівську міську раду та відділ 

ведення Державного реєстру виборців апарату Баранівської   

райдержадміністрації.  

3.В разі не дотримання пункту 2 даного рішення протягом 2-х місяців пункт 1 рішення 

вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

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

 
Міський голова                                                                                      А.  О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л.  Куцан 

 

 

 

                                                                                                                      

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01. 2017                                                                                                       № 7 
        

Про надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
 Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, чиї діти відвідують міський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, 

документи, додані до заяв, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.35 

Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто 

забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених 

сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням 

індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (за 

їх заявами), а саме: 

 

№ 
п/п 

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

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. Осіпчук Леся Олегівна 
м. Баранівка,  

XXXXXXXXXX 

Осіпчук Ілля 

Богданович, 

XXXXXXXXXX 

07.12.2016 

2 
Райковська Марія 

Михайлівна 

м. Баранівка,  

XXXXXXXXXX 

Райковський 

Олесь 

Вадимович, 

XXXXXXXX 

09.12.2016 

3 
Леонець Віта 

Анатоліївна 

м Баранівка, 

XXXXXXXXXX 

 с. Кашперівка,  

XXXXXXX) 

Леонець Поліна 

Русланівна, 

XXXXXXX. 

13.12.2016 

4 
Муравська Наталія 

Олександрівна 

м. Баранівка 

XXXXXXXX 

Муравська Анна 

Анатоліівна, 

XXXXXXX 

14.12.2016 

5 Савич Світлана м. Баранівка, вул. Савич Анна 21.12.2016 



 

 

Миколаївна XXXXXXXXXX Максимівна, 

XXXXXX. 

6 
Шащук Зоя 

Володимирівна 

м. Баранівка,  

 XXXXXXX 

Шащук Максим 

Володимирович, 

XXXXXXX 

16.01.2017 

7 
Рудніцька Алла 

Анатоліївна 

м. Баранівка, пров. 

XXXXXXXX 

Рудніцький 

Марк 

Миколайович, 

XXXXXXXXX 

20.01.2017 

 

2. Надати пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру для батьків, у 

сім’ях яких троє і більше дітей (за їх заявами) та сім’ях 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. 
Василюк Світлана 

Сергіївна 

м. Баранівка,  

XXXXXXXX 

Сеніна Марія 

Дмитрівна 

XXXXXXXXX 

19.01.2017 

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



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                        № 8 
 
Про неналежне виховання дітей 
 

Розглянувши лист від 08.12.2016 року директора Баранівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О. Сябрук, щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків Зарембою Сніжаною Василівною XXXXXXXX, яка проживає по 

XXXXXXXX, м. Баранівка було встановлено наступне. 

Заремба С. В. дійсно неналежно ставиться до виконання своїх батьківських 

обов’язків по вихованню неповнолітнього сина XXXXXXX. 

Заремба С. В. –  працює на ТОВ «Органік мілк», ігнорує телефонні дзвінки від 

адміністрації школи, уникає зустрічі із соціальним педагогом, практичним психологом та 

класним керівником, до навчального закладу не з’являється. У телефонному режимі 

пояснила, що її син часто хворіє і тому не відвідує школу, але пред’явити довідки з 

лікарні відмовляється та пояснює, що сина лікує самостійно. 

Представники служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації 

неодноразово проводили з мамою профілактичні бесіди та роз’яснювали про наслідки 

безвідповідального батьківства.   

Беручи до уваги вищезазначене, керуючись ст.12 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.180 Сімейного кодексу України, ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
1. Попередити Зарембу Сніжану Василівну, яка проживає по XXXXXXX, м. Баранівка, 

про неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з незадовільним утриманням 

та вихованням неповнолітнього XXXXXXXX. 

 

1.1. Встановити Зарембі Сніжані Василівні місячний термін для створення повноцінних 

умов щодо проживання і виховання сина. 

 

1.2.Зобов’язати  Зарембу Сніжану Василівну протягом одного місяця з дати прийняття 

даного рішення - створити належні умови для виховання сина, провести медичне 

обстеження.  

 

2. Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) проводити 

соціально-профілактичну роботу щодо підвищення виховного потенціалу та створення 

належних умов повноцінного життя і розвитку дитини. 

 

3.Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації (Норинчак Г. 

О.): 

1)  здійснювати постійний соціальний супровід сім’ї; 



 

 

2)  проводити спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематичне 

обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини у даній сім’ї. 

4.Рекомендувати директору Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. 

О. Сябрук (Сіцінський С. В.) перевести Зарембу В. В. до паралельного класу та 

забезпечити заняття із соціальним педагогом, практичним психологом. 

 

5. На наступному засіданні виконавчого комітету розглянути дане питання у присутності 

Заремби С. В., у разі недотримання рекомендацій, порушити питання про негайне 

вилучення дитини та влаштування в Центр соціально-психологічної реабілітації 

«Сонячний дім». 

 

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

Л. Л. Куцан.    

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                     № 9 
 

 

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, 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 45800грн. (сорок п’ять тисяч вісімсот гривень) на рахунок управління надання 

соціальних послуг  міської ради для виплати допомоги 45800грн. (сорок п’ять тисяч 
вісімсот гривень). 

 

3. Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 

виплату грошової допомоги громадянам. 

 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 

 
 

                                           



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                     № 10 
 
Про погодження розташування  
тимчасової споруди  
для провадження підприємницької 
діяльності 
 
 

Розглянувши заяву Боженка В. В., щодо погодження місця розташування 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, документи, додані до 

них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 

України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» , виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1.Погодити Боженку Віктору Вікторовичу, який зареєстрований за адресою:м. 

Баранівка, І пров. Гагаріна, 20, місце для тимчасового (терміном не більше одного року 

з дня прийняття рішення) розташування стаціонарної тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на 

земельній ділянці, яка перебуває у власності  за адресою І пров. Гагаріна, 20 у м. 

Баранівка, кадастровий номер 1820610100:01:003:0026, загальною площею 0,0170 га. 

 

2.Зобов’язати Боженка В. В.: 

 

1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 

споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Баранівської райдержадміністрації, оформити паспорт 

прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного 

забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати 

торгівельний павільйон у повній відповідності до паспорта прив’язки ТС.  

2) укласти з Баранівською міською радою договір про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Баранівки після встановлення 

кошторисної вартості тимчасової споруди. 

3) замовити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового використання з земель для будівництва та обслуговування 

житлового будинку на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

4)Повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 

тимчасової споруди. 



 

 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

 РІШЕННЯ 
 
24.01. 2017                                                                                                №  11 
        

Про надання дозволу на 
реконструкцію квартири 
Салюку А. В. 
 

Керуючись ст.ст.30,31,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розглянувши заяву Салюка А. В. щодо надання дозволу на 

реконструкцію квартири, яка знаходиться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна 7, кв. 3 

під стоматологічний кабінет, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на реконструкцію квартири, яка знаходиться за адресою: м. 

Баранівка, вул. Соборна 7, кв. 3 під стоматологічний кабінет.  

2. Зобов’язати Салюка А. В.: 

1) погодити містобудівні умови у відділі містобудування та архітектури 

Баранівської районної державної адміністрації та звернутися в ДБК для 

отримання декларації про початок робіт; 

2) провести благоустрій прилеглої території, її освітлення та дотримуватися 

правил благоустрою населених пунктів; 

3)  укласти договір із КП «Баранівка міськводоканал» на вивіз твердих 

побутових відходів. 

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

з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 

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

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 24.01.2017                                                                                                    № 12 

 

Про погодження графіку роботи 

кав’ярні «Art club» 
  

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву ФОП Дем’яненко Юлії Ігорівні про погодження графіку 

роботи кав’ярні «Art club», що розташоване в орендованому приміщеннї за адресою: м. 

Баранівка, вул. Соборна, 22, виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 
 
    1. Погодити графік роботи кав’ярні «Art club» ФОП Дем’яненко Ю. І. м. Баранівка, 

вул. Соборна, 22  згідно з додатком. 

 

1. Рекомендувати ФОП Дем’яненко Ю. І.: 

1) забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення» від 15.06.2006 року № 833; 

2)  у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет.  

 

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

Куцан Л. Л.  

  

 
 
 
 Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
     

 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 
 

 

                                                                                           

 

                 

                                                                                                

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  Додаток 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                  24.01.2017 №12 
                                                                                                 
  

  

                                  

  

  

  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

Кав’ярня «Art club» ФОП  Дем’яненко Ю. І. 
м. Баранівка, вул. Соборна, 22 

 
Щоденно 

 

Початок роботи – 09:00 год. 
Закінчення роботи – 23:00 год. 

 
Без обідньої перерви та вихідних 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                          № 13 

 

Про встановлення вартості харчування 
та розміру плати для батьків за перебування  
дітей у дошкільних навчальних закладах 
міської ради на 2017 рік 
 

 

На виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 

навчальних закладів», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним 

збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком. 

 

2. Встановити з 01 січня 2017 року батьківську плату за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах:  

- міста Баранівка в розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування на день;   

- селища та селах Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі, що 

становить 40 відсотків від вартості харчування на день.  

 

3. Збільшити витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міської 

ради в літній оздоровчий період з 01.06.2017 на 10 відсотків для придбання свіжих овочів 

і фруктів. 

 

4. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах: 

 

1) для малозабезпечених сімей, де сукупний дохід на кожного члена за попередній 

квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (за їх заявами), сімей військовослужбовців, на час перебування 

їх в зоні АТО або загиблих під час проведення АТО та дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування -  шляхом зменшення на 100% її розміру.  

 



 

 

2)для батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (за їх заявами) та батьків, які 

мають посвідчення учасника АТО - шляхом зменшення на 50% її розміру. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                

 

 



 

 

 

                                                                                                 Додаток 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                 24.01.2017 № 13 

 
 

Розрахунок вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

 
 

 

 

Фактична 

вартість 

Діти 

від 1 до 3-х років, вартість  

одного дітодня, ( грн.) 

Діти 

 від 3-х до 6-7 років, вартість  

одного дітодня,(грн.) 

Всього: 28,85 37,37 
 

Батьківська плата по місту 60%                           17,30                                                 22,50 

Батьківська плата по селу 40%                             11,54                                                 14,95 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

 24.01 2017                                                                                               № 14 
        

Про затвердження планових  
калькуляцій по  
КП «Баранівка міськводоканал» 
 

Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши інформацію 

головного інженера КП «Баранівка міськводоканал», виконавчий комітет міської 

ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Затвердити по КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію на 

проживання у готелі «Случ» згідно з додатками 1 та 2. 

 

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

інформації 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                

                                                                                                 Додаток 1 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                 24.01.2017 № 14 
                                                                                                 
   

 
 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
На проживання у готелі “Случ” (кімнати №№9,12,13,16) 

 

                                                         грн. 

1. Заробітна плата                         87000,00 

2. Нарахування на  

     зарплату                                    19140,00  

4. Матеріали                                    8596,00 

5. Електроенергія                          12100,00 

6. Інші витрати                                3318,00 

 

     РАЗОМ:                                 130154,00 
 

    Адміністративні витрати          13016,00 

  

     ВСЬОГО:                               143170,00 
 

    Загальна площа готелю          354,08 м2  

 

     Витрати на загальну площу ІІ поверху складають:   
                        143170,00  х 50 % = 71585,00 грн. 

 

     Заселеність: 945 людино/діб  

 

     Повна собівартість одного місця  71585,00 грн./945 = 75,75  
     Прибуток                                                                             7,58 

 

      Всього:                                                                              83,33 

      ПДВ 20%                                                                           16,67 

      Вартість 1 місця                                                          100,00  

 

 
 

  Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 2 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                 24.01.2017 №14 
                                                                                              
   

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
На проживання у готелі “Случ”  

(кімнати №14 – 2-місний номер з санвузлом) 

 

                                                         грн. 

1. Заробітна плата                         87000,00 

2. Нарахування на  

     зарплату                                    19140,00  

4. Матеріали                                    8596,00 

5. Електроенергія                          12100,00 

6. Інші витрати                                3318,00 

 

     РАЗОМ:                                 130154,00 
 

    Адміністративні витрати          13016,00 

  

     ВСЬОГО:                               143170,00 
 

    Загальна площа готелю          354,08 м2  

 

     Витрати на загальну площу ІІ поверху складають:   
                        143170,00  х 50 % = 71585,00 грн. 

 

     Заселеність: 378 людино/діб  

 

     Повна собівартість одного місця  71585,00 грн./378 = 189,39  
     Прибуток                                                                             18,94 

 

      Всього:                                                                              208,33 

      ПДВ 20%                                                                           41,67 

      Вартість  номера                                                          250,00  

 
        

 

Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 24.01.2017                                                                                                    № 15 
 
Про затвердження заходів з виконання 
Державної цільової соціальної програми 
 «Молодь України» на 2017-2020 роки 
 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 

року № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2017-2020 роки» та на виконання розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 20.05.2016 № 154 по даному питанню, виконавчий комітет міської ради 

  ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити заходи з виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь 

України” на 2017-2020 роки (далі – Заходи) згідно з додатком. 

 2. Структурним підрозділам міської ради: відділу освіти (Николишин Р. З.), відділу 

культури, сім’ї, молоді та спорту (Ошатюк Н. Б.), управлінню надання соціальних послуг 

(Цицюра В. О.), забезпечити виконання Заходів у межах своїх повноважень та щорічно 

до 30 січня інформувати міську раду про їх виконання. 

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

питань виконавчого органу ради Загорську О. С. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 Рішення міськвиконкому 
                                                                                                 24.01.2017 №15 
                                                                                                 
 

Заходи 
з виконання Державної цільової  соціальної програми «Молодь 

України» на 2017 – 2020 роки. 
№ п/п Запланований захід Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

1 Відродження національно-патріотичного 
виховання, утвердження 
громадянської свідомості і активної 
позиції молоді. 
1.1. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), конкурсів, 

засідань за круглим столом, дебатів, 

семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, 

фестивалів з метою посилення 

профілактики правопорушень через 

підвищення рівня правових знань, правової 

культури та правової поведінки молоді. 

Відділи освіти, 

культури, сім`ї, 

молоді та спорту 

та управління 

надання 

соціальних 

послуг 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 1.2. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів з метою формування 

патріотичної свідомості та активної 

громадянської позиції молоді, виховання у 

молоді почуття особистої та національної 

гідності. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 1.3. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів з метою виховання у 

молоді толерантності до національно  -

культурного різноманіття, шанобливого 

ставлення до вкладу національних меншин 

у державотворчі процеси України. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 1.4. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів з метою формування 

бережливого ставлення до довкілля. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 1.5. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів пленерів та здійснення 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

2017-2020 рр. 



 

 

інших заходів з метою підтримки 

ініціатив молоді, створення умов для її 

творчого і духовного розвитку, 

інтелектуального самовдосконалення. 

міської ради 

2 Популяризація та утвердження здорового 
і безпечного способу 
життя та культури здоров’я серед молоді 
2.1. Проведення районних акцій, ігор (у 

тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів, трудових, військово-

спортивних, оздоровчих та інших таборів 

з метою підвищення рівня здоров’я молоді, 

популяризація та утвердження здорового 

і безпечного способу життя та культури 

здоров’я серед молоді. 

Відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради, 

управління 

надання 

соціальних 

послуг 

Молодіжна рада 

Баранівського 

виконавчого 

комітету 

2017-2020 рр. 

 2.2. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів, трудових, військово-

спортивних, оздоров-чих та інших таборів 

з метою сприяння зміцненню психічного 

здоров’я молодих людей, формування 

внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та 

соціальному середовищі; забезпечення 

репродуктивного здоров’я молоді, 

популяризація серед молоді знань з безпеки 

життєдіяльності. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради, 

Молодіжна рада 

Баранівського 

виконавчого 

комітету 

2017-2020 рр. 

3 Набуття молодими людьми знань, 
навичок та інших компетентностей 
поза системою освіти (розвиток 
неформальної освіти) 
3.1. Проведення територіальних акцій 

семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів 

(базових, спеціалізованих, для тренерів) з 

неформальної освіти та з метою 

підготовки молодіжних працівників (Youth 

Worker) із залученням державних 

службовців молодіжної сфери та 

представників громадських молодіжних 

організацій . 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради, 

Молодіжна рада 

Баранівського 

виконавчого 

комітету 

2017-2020 рр. 

 3.2.Організація роботи тематичних 

наметових таборів, включаючи їх разове 

облаштування, без створення стаціонарних 

закладів 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

4 Створення умов, спрямованих на 
працевлаштування молоді (забезпечення 
первинної і вторинної зайнятості та 
самозайнятості молоді) 
4.1. Проведення територіальних акцій, ігор 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради, 

управління 

надання 

2017-2020 рр. 



 

 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів з метою спрямування 

професійних інтересів молоді за 

формулою: „інформування-навчання-

тестування-залучення”, формування 

усвідомлених мотивів вибору певного виду 

діяльності. 

соціальних 

послуг та 

Баранівський 

центр зайнятості 

(за згодою) 

 4.2. Проведення територіальних акцій, ігор 

(у тому числі комп’ютерних), 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, 

форумів, фестивалів з метою сприяння 

розвитку молодіжного підприємництва, 

самозайнятості та ефективного просування 

молодих людей у підприємницькому 

середовищі. 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради, 

Баранівська 

торгово-

виробнича рада 

підприємців (за 

згодою) 

2017-2020 рр. 

 4.3. Проведення територіальних акцій, 

конкурсів, засідань за круглим столом, 

семінарів (тренінгів), конференцій, форумів 

з метою залучення молоді до 

волонтерської діяльності. 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 4.4. Проведення, районних та міських акцій, 

ігор (у тому числі 

комп’ютерних), конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, семінарів 

(тренінгів), конференцій, форумів, 

фестивалів, трудових та інших таборів з 

метою 

формування та реалізації механізмів 

підвищення рівня зайнятості молоді шляхом 

забезпечення вторинної зайнятості . 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради, 

Баранівський 

центр зайнятості 

(за згодою) 

2017-2020 рр. 

5 Забезпечення партнерської підтримки 
молоді тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
5.1.Здійснення заходів, спрямованих на 

соціальне становлення та підтримку 

молоді з числа внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради, 

управління 

надання 

соціальних 

послуг 

2017-2020 рр. 

6 Надання підтримки інститутам 
громадянського суспільства 
6.1. Організаційна та фінансова підтримка 

ініціатив інститутів громадянського 

суспільства, робота яких спрямована на 

розвиток молодіжної 

політики, формування здорового способу 

життя, патріотичне виховання молоді, 

розвиток духовності, забезпечення 

зайнятості, творчого розвитку молодих 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 



 

 

людей 

тощо. 

7 Налагодження міжрегіональних та 
міжнародних зв’язків, 
підтримка та стимулювання обдарованої 
молоді 
7.1.Фінансова підтримка та забезпечення 

участі представників громадських 

організацій, органів студентського 

самоврядування, обдарованих і талановитих 

дітей, молоді у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних, акціях, 

іграх, 

фестивалях, концертах, пленерах, 

конкурсах, семінарах, семінарах-тренінгах, 

конференціях, форумах, виставках, 

засіданнях за круглим столом, 

парламентських 

та громадських слуханнях. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради, 

Молодіжна рада 

Баранівського 

виконавчого 

комітету 

2017-2020 рр. 

8 Інформаційне забезпечення державної 
політики у молодіжній сфері 
8.1. Розроблення, видання, придбання 

інформаційних матеріалів з питань 

молодіжної політики. 

 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 8.2. Розроблення, виготовлення, 

розповсюдження соціальної реклами з 

питань 

молодіжної політики. 

 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 8.3. Проведення соціологічних досліджень з 

питань становища молоді, 

проблемних питань молодіжного 

середовища в районі. 

 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

сім`ї, молоді та 

спорту, 

управління 

надання 

соціальних 

послуг 

Баранівської 

міської ради 

2017-2020 рр. 

 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                    № 16 
 
 
Про затвердження першочергових заходів 
щодо попередження поширення епідемії грипу  
та гострих респіраторних вірусних захворювань 
на території міської ради 
 

Керуючись ст.ст.ст.32,38,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою 

профілактики грипу та ГРВІ на території Баранівської міської ради, запобігання 

виникненню тяжких ускладнень, індивідуального захисту осіб з груп ризику, виконавчий 

комітет міської ради 

  ВИРІШИВ: 
 

1.Першочергові заходи щодо попередження поширення епідемії грипу та гострих 

респіраторних вірусних захворювань на території міської ради–затвердити (додаються). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

  

Міський голова                                                                               А. О.Душко 

Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л.Куцан       

                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                            
 



 

 

 
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                  рішення міськвиконкому 
                                                                                                  24.01.2017 № 16 
                                                                                                 

Першочергові заходи щодо попередження поширення епідемії грипу та гострих 
респіраторних вірусних захворювань на території міської ради 

1.Забезпечити дотримання необхідного температурного режиму в установах та 

закладах комунальної власності міської ради.  

Керівники установ і закладів комунальної власності міської ради. 

Протягом зимового періоду 2017 року. 

2.У разі ускладнення епідемічної ситуації запровадити посилений 

протиепідемічний режим та забезпечити проведення дезінфекції в установах і закладах 

комунальної власності міської ради. 

Керівники установ і закладів комунальної власності міської ради. 

Протягом зимового періоду 2017 року. 

4.Вжити заходи щодо забезпечення закладів освіти та дошкільних навчальних 

закладів необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними 

випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої 

гігієни та індивідуального захисту). 

Р. З. Николишин – начальник відділу освіти міської ради. 

Л.Ю.Довга – начальник відділу бухгалтерського обліку, закупівель та інвестицій міської 

ради. 

Лютий 2017 року. 

5.Запроваджувати, у разі ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ, 

посилений протиепідемічний у місцях масового перебування людей (автостанція), 

навчальних закладах, закладах культури і освіти, на підприємствах тощо. 

Керівники відповідних підприємств і закладів міської ради. 

Протягом зимового періоду 2017 року. 

6.Спільно з Новоград-Волинським міжрайонним управлінням Держсанепідслужби 

у Житомирській області проводити санітарно-освітню роботу серед населення про заходи 

індивідуальної й колективної профілактики грипу та ГРВІ, необхідності своєчасного 

звернення за медичною допомогою у разі появи ознак захворювання. 



 

 

Керівники підприємств, організацій, установ і закладів міської ради. 

Протягом зимового періоду 2017 року. 

  

Керуючий справами виконкому                                   Л. Л. Куцан                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
24.01.2017                                                                                                  № 17 
 
 
Про затвердження заходів 
щодо забезпечення часткової мобілізації 
в міській раді  
 
 
 
З текстом рішення можна ознайомитися в керуючого справами виконавчого 
комітету Куцан Л. Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
24.01.2017                                                                                                № 18 
        

Про затвердження фірмового бланку  
відділу освіти Баранівської  
міської ради 
 

 

           Відповідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення  

першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради № 36 від 30.12.2016 року, 



 

 

«Про затвердження Положення про відділ освіти Баранівської міської ради», з метою 

подальшого вдосконалення порядку докуметування та організації роботи з документами, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фірмовий бланк відділу освіти Баранівської міської ради згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                                                                       
 
                                                                                                 
                                                                                                 Додаток  
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                 24.01.2017 № 18 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Відділ освіти 

вул. Соборна,20 м.Баранівка, Житомирська область, 12701, 

тел. (04144) 42302 е-mail: baranivkaosvita@ukr.net  Код ЄДРПОУ 41067449 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
                                                                                                                

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 24.01.2017                                                                                                  № 19 
        

Про погодження Протоколу ознайомлення 
про проведення лісогосподарських заходів 
у зоні діяльності Баранівської ОТГ 
ДП «Баранівське ДЛМГ» на 2017 рік 
 

Розглянувши Протокол ознайомлення про проведення лісогосподарських заходів у 

зоні діяльності Баранівської об’єднаної територіальної громади ДП «Баранівське ДЛМГ» 

на 2017 рік керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

метою ефективного використання комплексу лісогосподарських, лісо відновлювальних 

заходів, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, виконавчий 

комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Протокол ознайомлення про проведення лісогосподарських заходів у 

зоні діяльності Баранівської об’єднаної територіальної громади ДП «Баранівське 

ДЛМГ» на 2017 рік згідно з додатком. 

 

2. Рекомендувати директору ДП «Баранівське ДЛМГ» (Остудімов А. О.) забезпечити 

раціональне використання лісових ресурсів та поновлення на лісосіках лісових 

культур. 
 

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 24.01.2017                                                                                               № 20 

 

Про звіт громадського 
формування «Баранівка - Правопорядок» 
 

            Відповідно до ст. ст.15, 16, 20  Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону» та заслухавши і обговоривши доповідь 

заступника начальника сектору Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського 

відділу поліції Корейби Руслана Валерійовича, виконавчий комітет міської ради, 

 

 ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію заступника начальника сектору Баранівського відділення поліції 

Новоград-Волинського відділу поліції Корейби Руслана Валерійовича взяти до 

відома. 

 

2. Роботу громадського формування «Баранівка - Правопорядок» визнати 

незадовільною. 

 

3. Голові громадського формування «Баранівка-Правопорядок» (Кундельський В. 

М.) повторно надати місячний термін для реєстрації даного формування 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про участь громади в охороні громадського 

порядку та державного кордону». 
 

4. Розглянути дане питання на черговому засіданні виконавчого комітету 

Баранівської міської ради. У разі невиконання п. 3 даного рішення розглянути 

питання про припинення діяльності громадського формування «Баранівка-

Правопорядок».   
 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 

 

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


