
 

 

 
                                                                                                                               

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 09.02.2017                                                                                                       № 21 
 
Про встановлення розміру пайової участі 
у розвитку інфраструктури м. Баранівка 
      
   Розглянувши клопотання генерального директора ПП «ГАЛЕКС-АГРО» Ющенко 
О. М. щодо укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. 
Баранівка міської ради та визначення розміру пайової участі, керуючись Порядком 
пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. 
Баранівки, затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання від 05.12.2013р. 
№1361, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 
28,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ПП 
«ГАЛЕКС-АГРО» за об’єкт будівництва «Реконструкція ковбасного цеху під 
м’ясопереробний цех», що знаходиться за адресою вул. Звягельська, 139, м. Баранівка, у 
розмірі  0,2 % від кошторисної вартості будівництва, що становить 62099 грн. 00 коп. 
(шістдесят дві тисячі дев’яносто дев’ять  гривень  нуль копійок). 

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

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

4.Встановити ПП «ГАЛЕКС-АГРО» термін сплати пайової участі у розвиток 
інфраструктури м.Баранівки до 01.03.2017 року єдиним платежем. 

5.Уповноважити виконуючого обов’язки міського голови Савчука В.А. на 
підписання договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Баранівки відповідно до цього рішення. 

6.Зобов’язати ПП «ГАЛЕКС-АГРО» в особі генерального директора Ющенко О. 
М. протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня прийняття цього рішення укласти договір про 
пайову участь у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення залишити за  заступником міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчуком В. А.. 
 

Заступник міського голови                                                              В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 



 

 

 
                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         рішення виконавчого комітету 
                                                               09.02.2017 №  21     

 
 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ             
М.  БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 
 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 
1», з однієї сторони, і ПП «ГАЛЕКС-АГРО» в особі генерального директора Ющенка 
Олександра Миколайовича, який проживає XXXXXXX, і діє на підставі паспорта серії 
_______, виданого ___________ РВ УМВС України у Житомирській області __________., 
ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, 
відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інженерно- транспортної 
інфраструктури м.Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке: 
1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки 
у зв'язку з реконструкцією ковбасного цеху під м’ясопереробний цех по вул. Звягельська, 
139, м Баранівка, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної 
кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України 
від 17.02.2011 р. №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку 
пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та 
соціальної інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням Баранівської 
міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 (далі за текстом — Порядок). 
2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та 
нормативно-правових актів, стала надана Замовником заява. 
3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування 
(угоди, договори, кошториси тощо): Наказ від ______________________ 
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта 
будівництва становить: 31 049 261,52 грн. 
5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від 
будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових 
інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником 
документацією становлять: _________________ - __________________________________. 
6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами 
своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано 
під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на 
момент підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму 
цифрами та прописом). 
7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради 
(виконавчого комітету) від 09.02.2017 №__ становить: __%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та 
становить:  
П =(З-З буд. інші) × В=(____-0)х__%=___грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований 

розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 
де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного 
кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, 
грн.; 
З буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення 
будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 



 

 

внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 
комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 
9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з 
яких зберігається у Замовника, другий — у Баранівській міській раді. Цей Додаток є 
невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. 
Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його 
підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору. 
 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Ющенко Олександр Миколайович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., XXXXXX                                                     
Волинський район, с. Стриєва, 
____________________________                              
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________В.А.Савчук           ____________________ О. М. Ющенко 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              

 



 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         рішення виконавчого комітету 

                                                            09.02.2017 № 21     
 

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

інфраструктури міста Баранівки 
м. Баранівка                                                           «___» ___________ 
20__ р. 
Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 
1», з однієї сторони, і ПП «ГАЛЕКС-АГРО» в особі генерального директора Ющенка 
Олександра Миколайовича, який проживає XXXXXXXX, і діє на підставі паспорта серії 
_______, виданого ______________РВ УМВС України у Житомирській області 
__________., ідентифікаційний номер ___________, у подальшому «Сторона 2», з другої 
сторони, уклали даний договір про наступне: 

І Предмет договору 
 

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

ІІ  Обов’язки сторін 
1.Сторона 1 зобов’язується: 
1).Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань 
Сторони 2 у сфері містобудівної діяльності. 
2).Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням 
об’єкту будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  
3).Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник 
у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, 
та з урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової 
участі. 
4).Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 
Стороною 2 до міського бюджету.  
2. Сторона 2 зобов’язується:  
1).При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної 
документації, чинних норм і правил, а також Правил благоустрою і утримання території 
м. Баранівка. 
2).Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 
3). Сплатити кошти пайової участі в сумі 62099 грн. ((шістдесят дві тисячі дев’яносто 
дев’ять  гривень ) згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста до міського бюджету на розрахунковий рахунок 
№________________ у _______________________________________. 
                                                                                                                      (назва банку) 
(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури») на умовах і в терміни, передбачені даним Договором. 

 
ІІІ Права сторін 



 

 

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

ІV Розмір залучених коштів та порядок їх внесення 
1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів 
пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, 
затвердженого рішенням  міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого 
комітету міської ради від ______ №___ розмір пайової участі для перерахування на 
розвиток інфраструктури міста становить __% від загальної кошторисної  вартості 
об’єкта будівництва. 
Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 31 049 261,52 грн., величина пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста згідно з розрахунком становить ____ грн. (________ 
гривень). 
2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 01.04.2017 року.  
4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, 
вказаної у пункті 1 розділу ІV цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення 
кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана 
сплатити (доплатити) кошти на розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із 
збільшеної вартості будівництва об’єкта містобудування понад розмір грошових коштів, 
зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору. Розмір коштів, які Сторона 2 повинна 
доплатити, розраховується у відсотках, зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору 
із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта містобудування. 
5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення 
кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 
коштів, надміру сплачена сума  Стороні 2 не повертається. 
 

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



 

 

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

 
VII Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            Ющенко Олександр Миколайович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Житомирська обл., XXXXXX 
вул. Соборна,20                                                          
____________________________                             
____________________________                             паспорт серії __________, виданий  
____________________________                             ____________РВ УМВС України   
____________________________                             у Житомирській області,  
____________________________                             ідентифікаційний номер ________ 

 
________________________ В.А.Савчук           ____________________ О. М. Ющенко 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                           

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
09.02.2017                                                                                                       №22 
        
Про затвердження заходів 
до свята Масниця 

 
З метою організації святкування в Баранівській громаді свята Масниця, керуючись  

ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 

 
1.Затвердити заходи щодо святкування свята Масниця (додаються). 
 
2.Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів. 
 
3.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) забезпечити фінансування 
заходів згідно затвердженого кошторису витрат. 
 

      4.Контроль за виконанням даного рішення залишити за заступником міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчуком В. А. 

 
 

 

Заступник міського голови                                                                В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 



 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                        рішення виконавчого комітету 

                                                            09.02.2017 № 22       
Заходи щодо святкування  

свята Масниця 
1.Організувати виставку-продаж робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва 
«Весняний розмай» в рамках виставки- майстер-клас з декоративно-прикладного 
мистецтва. 

Ошатюк Н. Б. – начальник відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради; 
Творча спілка «Розмай» 
25 лютого-4 березня 2017 року 

2.Театралізоване масове гуляння «Масниця, масниця, яка ти красна!» 
                                                                                     
В.В.Шляхтенко – директор міського 
Будинку культури ім. А.Пашкевича 
(МБК); 
Ошатюк Н. Б. – начальник відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту; 
міської ради, заклади культури громади; 
Вовк Ю. В. –директор міського будинку 
дитячої творчості 
25 лютого 2017 року 

3.Організувати польову кухню, випікання млинців з різною начинкою 
                                                    Л. Л. Куцан - керуючий справами 

              виконкому; 
     В.А. Савчук – заступник міського голови 

                                   До 20 лютого 2017 року 
4.Забезпечити відповідний інвентар для проведення конкурсів та концертної програми 

В.А. Савчук – заступник міського 
голови 
До 20 лютого 2017 року 

5.Провести масове гуляння біля міського Будинку культури ім. А Пашкевича Виставку-  
продаж декоративно-прикладного мистецтва провести в танцювальному залі Будинку 
культури. 

В. А. Савчук – заступник міського 
голови; 
В.В.Шляхтенко – директор міського 
Будинку культури ім. А.Пашкевича 
(МБК); 
25 лютого 2017 року 

6.Придбати призи для учасників масового заходу і переможців конкурсів та продукти 
харчування для виготовлення млинців і приготування каші. 

                                                                В. А. Савчук – заступник  
                                                                міського  голови; 

До 25 лютого 2017 року 
7.Підготувати та розмістити на сайті міської ради та в засобах масової інформації 
оголошення про проведення даного заходу. 

О. С. Загорська– заступник міського 
голови 
До 25 лютого 2017 року 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 



 

 

                                                                                          
 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                             09.02.2017 № 22       
 

Кошторис витрат 
на проведення заходів щодо святкування  

свята Масниця 
 

1. Призи (в тому числі грошовий приз в розмірі 2000 грн.), подарункові набори, 
сувеніри, цукерки, матеріали та інвентар – 12 000 грн. (дванадцять тисяч гривень). 

 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                            
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
09.02.2017                                                                                                       №23 
        
Про затвердження заходів 
до Дня Святого Валентина 
 

 
З метою організації святкування в Баранівській громаді Дня Святого Валентина та 

на підтримку збору коштів для лікування за кордоном жителю с. Вірля Ярославу 
Каліновському, керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити заходи до Дня Святого Валентина, додаються. 
 
2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б..): 

 
1) провести святкування відповідно до затверджених заходів; 

 
2) зібрані кошти під час проведення заходу зарахувати на банківський рахунок 

жителя с. Вірля Ярослава Каліновського. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 
 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого комітету 

                                                                    09.02.2017 № 23       
Заходи 

щодо святкування Дня Святого Валентина 
1.Провести в м. Баранівка конкурси, молодіжні ігри та розваги. З цією метою підготувати 
відповідний сценарій проведення свята.  

В.В.Шляхтенко – директор міського 
Будинку культури ім. А.Пашкевича 
(МБК); 
Ошатюк Н. Б.- начальник відділу 
культури, сімї, молоді та спорту міської 
ради 
11 лютого 2017 року 
 
 

2.Облаштувати фотозону, підготувати фото звіт. 
В.В. Шляхтенко – директор міського 
Будинку культури ім. А.Пашкевича 
(МБК); 
Ошатюк Н. Б.- начальник відділу 
культури, сімї, молоді та спорту міської 
ради 
11 лютого 2017 року 
 

 
3.Підготувати та розмістити на сайті Баранівської міської ради а також у місцевих ЗМІ 
святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди святкування Дня Святого 
Валентина. 

Н. Б. Ошатюк - начальник відділу 
культури, сімї, молоді та спорту міської 
ради; 
Л. О. Пилипко – бібліотекар міської 
бібліотеки 
10 лютого 2017 року 
 

 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 

                                                                                              
 
 

 
 

                                                                                                                              



 

 

                                                                                           
                                                                                                      

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
09.02.2017                                                                                             №24 
 
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,  заступник голови адміністративної  
                                                    комісії 
Веретельник 
Олександр Володимирович   - головний спеціаліст юрисконсульт, 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 26.04. 2016 року №73 «Про затвердження 
нового складу адміністративної комісії при виконкомі міської ради» вважати 
таким, що втратило чинність. 

 
 

Заступник міського голови                                                      В. А. Савчук 
 
            Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                              

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
09.02.2017                                                                                             №25 
 
Про затвердження списку посадових осіб, 
уповноважених складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 
 

З метою запобігання вчиненню правопорушень на території Баранівської громади, 
захисту прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись 
ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити список посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення на території Баранівської міської ради, а саме: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, імя, по 
батькові 
посадової особи   

Місце роботи, 
посада 

Перелік статтей КУпАП, по яких 
посадова особа має право 
складати протоколи про 
адміністративне правопорушення 

1 Олійник Юлія 
Федорівна 

Баранівська міська 
рада, працівник 
ринку відділу 
благоустрою та 
житлово-
комунального 
господарства 

ст. 103-1, ст. 103-2, ст. 104, ч 1 ст 
106-1, ст. 106-2, ст.. ст.. 149-154, ст. 
155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 156-1, ст. 
156-2, ст.. ст. 159-160, ст. 175-1, ст. 
186-5, ст. 185-1, ст. 78-84(крім 
порушень санітарно-гігієнічних 
правил і норм по охороні 
атмосферного повітря, а також 
порушень, пов’язаних з 
перевищенням нормативів рівня 
шуму, утворюваного 
автотранспортними засобами під час 
роботи), ч 3 ст. 96-1 

2 ШЕВЧУК 
Олена 
Григорівна 

Баранівська міська 

рада, начальник 

відділу 

містобудування                                                                     

та архітектури, 

земельних відносин 

та                                                                 

комунальної власності 

ст.. 104, ч. 1 ст. 106-1, ст. 106-2 



 

 

міської ради 

3 Мельник Юрій 
Михайлович 

Баранівська міська 
рада, паспортист 
сектору реєстрації 
фізичних осіб 

ст. 197 

4 Рибкіна Лариса  
Вікторівна 

Баранівська міська 
рада, завідуючий 
сектором реєстрації 
місця проживання 
фізичних осіб 

ст. 197 

5 Радзивіл 
Людмила 
Анатоліївна 

Баранівська міська 
рада, спеціаліст по 
транспорту 
житлово-
комунального 
господарства 

ст. 103-1, ст. 103-2, ст. 104, ч 1 ст 
106-1, ст. 106-2, ст.. ст.. 149-154, ст. 
155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 156-1, ст. 
156-2, ст.. ст. 159-160, ст. 175-1, ст. 
186-5, ст. 185-1, ст. 78-84(крім 
порушень санітарно-гігієнічних 
правил і норм по охороні 
атмосферного повітря, а також 
порушень, пов’язаних з 
перевищенням нормативів рівня 
шуму, утворюваного 
автотранспортними засобами під час 
роботи), ч 3 ст.96-1 

6 Виховський 
Сергій Адамович 

Баранівська міська 
рада, начальник 
відділу благоустрою 
та житлово-
комунального 
господарства 

ст. 103-1, ст. 103-2, ст. 104, ч 1 ст 
106-1, ст. 106-2, ст.. ст.. 149-154, ст. 
155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 156-1, ст. 
156-2, ст.. ст. 159-160, ст. 175-1, ст. 
186-5, ст. 185-1, ст. 78-84(крім 
порушень санітарно-гігієнічних 
правил і норм по охороні 
атмосферного повітря, а також 
порушень, пов’язаних з 
перевищенням нормативів рівня 
шуму, утворюваного 
автотранспортними засобами під час 
роботи), ч 3 ст.96-1 

7 Андреєва 
Людмила 
Анатолівна 

Баранівська міська 
рада, паспортист 
сектору реєстрації 
місця проживання 
фізичних осіб 

ст. 197 

 
2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради №74 від 26.04.2016 

року «Про затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення» вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
 

Заступник міського голови                                                         В. А. Савчук   
 
            Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан                     

 



 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 РІШЕННЯ 
 

09.02.2017                                                                                                №26 
 
Про внесення змін до рішення  
виконкому міської ради 
від 28.09.2011 №204 
 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р.  № 659 «Про 
затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх 
утворення та напрямків використання», пп.2 п.а ст. 28 та ст. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та 
доповненням) та з метою своєчасного та якісного надання послуг жителям міської 
ради, виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.09.2011 № 204 «Про платні 
послуги, які надаються виконкомом міської ради (регуляторний акт)», а саме: 

1) пункт «4» вказаного рішення викласти в наступній редакції: 

« 4. Встановити, що платне оформлення та видача документів і довідок здійснюється 
паспортистом сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб міської ради та 
відповідними спеціалістами міської ради». 

2) пункт «5» вказаного рішення викласти в наступній редакції: 

 « 5. Збір за послуги щодо видачі довідок доручити проводити паспортисту сектору 
реєстрації місця проживання фізичних осіб міської ради та відповідним спеціалістам 
виконавчого апарату, на яких покладено обов’язки ведення реєстрації цих документів за 
встановленою формою». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н. В. 
Заступник міського голови                                                                В. А. Савчук   
 
Керуючий справами виконкому                                                       Л.  Л. Куцан                                        



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
09.02.2017                                                                                                №27 
 
Про утворення 
житлової комісії 
 
  З метою здійснення контролю за станом квартирного обліку і додержанням 
житлового законодавства, керуючись п 3 Правил обліку громадян, які потребують 
покращення житлових умов, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і 
Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 480 та пп 7 п б ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

Савчук  
Василь Андрійович                                 - заступник міського голови, голова комісії 
 
Оханський 
Юрій Миколайович                                - секретар ради, заступник голови комісії 
 
Шевчук 
Олена Григорівна                                    - начальник відділу містобудування 
                                                                     та архітектури, земельних відносин та 
                                                                     комунальної власності міської ради,  
                                                                     секретар комісії 
Члени комісії: 
 
Костецька 
Олена Дмитрівна                                     - начальник відділу діловодства та організаційної 
                                                                     роботи міської ради; 
Загорська  
Оксана Сергіївна                                     - заступник міського голови; 
 
Бондаренко 
Анжела Віталіївна                                   - спеціаліст міської ради з економічних питань  
                                                                     міської ради;                                     
Куцан 
Людмила Леонідівна                               - керуючий справами виконкому. 
                                                                         
Заступник міського голови                                                              В. А.Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 



 

 

                                                                                                                   

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Про затвердження складу                                                                  №28 
координаційної ради 
з питань охорони дитинства 
при виконкомі міської ради 
 

Керуючись ст. ст. 7,17,19 Сімейного кодексу України та пп. 4 п б ч 1 ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи з необхідності існування 
координаційної ради органу опіки та піклування міської ради, виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
Затвердити склад координаційної ради з питань охорони дитинства при виконавчому 
комітеті міської ради в наступному складі: 
 
ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович              - секретар ради, голова координаційної ради з питань 
                                                  охорони дитинства             
КУЦАН 
Людмила Леонідівна            -  керуючий справами виконкому, заступник голови  
                                                   координаційної ради з питань охорони дитинства 
 
ЦИЦЮРА 
Володимир Олександрович  - начальник управління надання соціальних послуг 
 
Члени ради: 
                                                    
НИКОЛИШИН 
Ростислав Зіновійович             - начальник відділу освіти міської ради; 
   
СЛУХІНСЬКИЙ 
Валерій Миколайович              - педіатр Баранівської КЦРЛ, (за згодою);  
     
ГРИЦЕНЮК 
Людмила Степанівна              - завідувач сектору опіки піклування та  
                                                     усиновлення  служби у     
                                                     справах дітей Баранівської РДА, (за згодою).  
 
Заступник міського голови                                                              В. А.Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан                                                                                                                           



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

 
 
09.02.2017                                                                                                        №29 
 
Про стан утримання та виховання 
дітей у сім’ї Безпалюк Ю. В. 
 

Розглянувши лист в. о. старости Берестівської сільської ради від 01.02.2017 №9 
щодо неналежного виконання батьківських обов’язків  Безпалюк Юлії Василівни 
10.05.1998 року народження, яка проживає в с. Берестівка та провівши обстеження 
матеріально-побутових умов сім’ї встановлено наступне. 

Безпалюк Ю. В. та Безпалюк Сергій Володимирович 16.08.1990 року народження 
дійсно неналежно ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню 
неповнолітніх дітей: доньки Безпалюк Вікторії Сергіївни 05.07.2013 року народження та 
сина Безпалюка Богдана Сергійовича, 27.11.2014 року народження.  

 Дане питання неодноразово розглядалося на засіданні виконкому Берестівської 
сільської ради, з мамою проводилися профілактичні бесіди та роз’яснювалось 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», постановою Кабінету Міністрів україни від 24.09.2008 р 
№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаних із захистом прав 
дитини», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Зобов’язати  Безпалюк Юлію Василівну та Безпалюка Сергія Володимировича, які 

проживають в с. Берестівка, Баранівського району створити належні умови щодо 
виховання та розвитку дітей. 

2.  Управлінню надання соціальних послуг (Цицюра В. О.): 
1) здійснювати соціальний супровід даної сім’ї; 
2) розглянути питання щодо відновлення соціальних виплат через управління 
праці та соціального захисту населення Баранівської райдержадміністрації; 
3) запропонувати батькам надати згоду на влаштування дітей у Будинок дитини 
терміном на один місяць; 
4)попередити сім’ю Безпалюк Ю. В. та Безпалюк С. В. про те, що у разі 
невиконання батьківських обов’язків буде порушено питання про позбавлення їх 
батьківських прав щодо їх дітей. 

      3. Рекомендувати службі у справах дітей райдержадміністрації поставити дітей  
          на облік. 



 

 

      4. Координаційній раді з питань охорони дитинства (Загорська О. С.) тримати  
          на контролі питання щодо утримання та виховання дітей в сім’ї. 
      5. Розглянути, в порядку контролю, хід виконання даного рішення на 
          черговому засіданні виконкому у присутності обох батьків. 

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

 
Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 
                                                                                              
Керуючий справами виконкому                                                                     Л.  Л. Куцан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
                                                        
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 



 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
09.02.2017                                                                                                        №30 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення XXI відкритого Чемпіонату 
з міні-футболу приуроченого пам’яті 
директора Баранівського фарфорового 
заводу В. О. Хоменка 
 

З метою організації та проведення XXI відкритого Чемпіонату з міні-футболу 
приуроченого пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу В. О. Хоменка, 
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  

1.Затвердити План заходів  щодо проведення XXI відкритого Чемпіонату з міні-
футболу приуроченого пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу В. О. 
Хоменка, додається. 

            2.Затвердити кошторис витрат з нагоди проведення XXI відкритого Чемпіонату з 
міні-футболу приуроченого пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу 
В. О. Хоменка, додається. 

3. Визначити місцем проведення заходу зал фізкультурно-оздоровчого комплексу 
м. Баранівка.  

4.    Управлінню фінансів міської ради (Демянюк О. Ю. ) забезпечити 
фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

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

 
Заступник міського голови                                                                     В. А.Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              рішення  виконавчого комітету 
                                                  09.02.2017 № 30        

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 



 

 

 щодо проведення XXI відкритого Чемпіонату з міні-футболу приуроченого пам’яті 
директора Баранівського фарфорового заводу В. О. Хоменка 

 
1. Провести змагання XXI відкритого Чемпіонату з міні-футболу приуроченого пам’яті 
директора Баранівського фарфорового заводу В. О. Хоменка 12 лютого 2017 року в 
фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка. Урочисте відкриття змагань розпочати о 
09:30 год.  
                                                                 
                                                                                    Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                    культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                    міської ради  

         12 лютого 2017року  
                                                                                                                                                               
2.Провести фінальні змагання, початок о 10-00 год.    
                                                                                    Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                    культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                    міської ради  

19 лютого 2017року  
                                                                                                                                                               

 
3.До участі в змаганнях запросити міні-футбольні команди Житомирської та 
Хмельницької областей зі складом команди: 12 спортсменів і один тренер. 
                                                                                     Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                     культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради 
                                                                                     12 лютого 2017 року 
 
4. Змагання провести за основними правилами з міні-футболу. Проведення фінальних 
змагань визначити суддівською колегією в день проведення. 
 Ошатюк Н. Б. –начальник відділу                                                                       
                                                                                    культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                    міської ради 
                                                                                   12лютого 2017 року 
5. Переможців визначити за найбільшою кількістю набраних очок. 
                                                                                     Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                     культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради 
                                                                                     12 лютого 2017 року 
6. Проведення змагань покласти на суддівську колегію, затверджену відділом культури, 
сім’ї, молоді та спорту міської ради.. 
                                                                                      Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                     культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради 
                                                                                     12 лютого 2017 року 
7. Команду-переможця нагородити Кубком, грамотами, цінними подарунками та 
грошовою премією. Команди, які займуть призові місця нагородити грамотами, цінними 
подарунками та грошовими преміями, кращих гравців турніру цінними подарунками. 
                                                                                       Ошатюк Н. Б. –начальник відділу 
                                                                                     культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради 
                                                                                     12 лютого 2017 року 
 
                                                                                     



 

 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                       
                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       рішення  виконавчого комітету 
                                                         09.02.2017 № 30        

 
 



 

 

Кошторис витрат 
       з нагоди  проведення XXI відкритого Чемпіонату з міні-футболу  
     приуроченого пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу  
                                                         В. О. Хоменка 
 
 
 Придбання призів, грамот – 5000 грн. 
 
Всього по кошторису 5000 грн. (п’ять тисяч гривень). 

 
 
 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                            Л. Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  



 

 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

 
 
09.02.2017                                                                                                        №31 

 
Про присвоєння поштової адреси  
житловому будинку 
 

Розглянувши заяву Крук С. М. щодо присвоєння поштової адреси житловому 
будинку, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  інших будівель та 
земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Присвоїти  домоволодінню по вулиці Лісовій, м Баранівка, що належить Крук 
Сергію Миколайовичу поштову адресу: «вулиця Лісова, 1». 
 

2. Зобов’язати Крук Сергія Миколайовича внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів на домоволодіння по вул. Лісова, 1, м. Баранівка 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                   В. А.Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


