
 

 

                                                                                                                                                                                                           
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                       № 32 
 
 
Про затвердження Інструкції  
з діловодства у виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради 
 
   З метою встановлення загальних правил діловодства у Баранівській міській раді,  
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року  № 1242  
«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», 
керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
 ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Баранівської міської 
ради  (далі – Інструкція, додається).  

2.  Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому: 
1) організувати вивчення Інструкції та забезпечити її неухильне виконання 
посадовими особами місцевого самоврядування;  
2) рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій комунальної 
форми власності при виконанні посадових обов`язків керуватися Інструкцією.  

      3.  Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.)  
           забезпечити тиражування Інструкції та направити даний документ у виконавчі   
           органи міської ради. 
      4.   Керівникам управлінь, відділів та служб міської ради забезпечити її  
            неухильне  дотримання. 

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

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



 

 

 
 
                                                                                                                               

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                       № 33 
 
 
 
 
Про затвердження графіку  
особистого  прийому громадян 
посадовими особами виконавчого 
комітету Баранівської міської ради  
на 2017 рік 
 
 
 Відповідно до підпункту 1 пункту б  статті 38 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання  указів Президента України від 13.08.2002 року 
№ 700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами 
конституційного права на звернення“,  від 14.04.2004 року №434 “Про невідкладні заходи 
з удосконалення організації прийому громадян державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”, від 07.09.2008 року 
№109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування»”, виконавчий комітет міської ради 
 
  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими особами  
виконавчого комітету міської ради на 2017 рік згідно з додатком. 

 
2. Затвердити графік особистого прийому громадян в. о. старост  Баранівської 

міської ради на 2017 рік згідно з додатком 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 
 
 



 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 
                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            рішення виконавчого комітету 
                                                               28.02.2017 №33       

Графік 
особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, 

керуючим справами виконкому та секретарем міської ради в Баранівській міській 
раді на 2017 рік  

 
№ 
з/п 

 
П.І.Б. посадової особи 

 
Посада 

 
Дні та години прийому 

 
 

1. 
 

Душко Анатолій 
Олександрович 

 
 

 
Міський голова 

 
Щопонеділка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 3-10-21 

 
 

2. 
  

Кокітко Наталія 
Володимирівна 

 

 
Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради 

 
Щовівторка 

з 8:00 до 12:00 
тел.: 4-24-90 

  
 

3. 
 

Савчук Василь 
Андрійович  

 
Заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчого органу ради 

 
Щосереди 

з 8:00 до 12:00 
тел: 3-10-21 

 

4. 
Загорська Оксана 

Сергіївна 

Заступник міського голови з 
питань діяльності 

виконавчого органу ради 

 
Щочетверга  

з 8:00 до 12:00 
тел: 3-10-21 

 

5. 
Оханський Юрій 

Миколайович 
Секретар міської ради 

Щоп’ятниці  
з 8:00 до 12:00 

тел: 3-10-21 
 

6. 
Куцан Людмила 

Людмила 
Керуючий справами 

виконкому 

Щоп’ятниці  
з 13:00 до 17:00 

тел: 3-10-21 
 

 
 
 
Прийом громадян проводиться в робочих кабінетах посадових осіб виконавчого 

комітету міської ради. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                       Л. Л. Куцан 
 
 
        
 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            рішення виконавчого комітету 
                                                               28.02.2017 №33     

Графік 
особистого прийому громадян в. о. старост  Баранівської міської ради на 2017 рік  

 
№ 
з/п 

 
П.І.Б. посадової особи 

 
Посада 

 
Дні та години прийому 

 
 

1. 
 
Вітюк     Володимир 
Васильович  

 
В. о. староста сіл Марківка, 
Стара Гута, Глибочок 

 
Щовівторка 

з 8:00 до 12:00 
тел.: 70-4-31 

 
 

2. 
  
Гайдайчук Микола 
Васильович                  

 
В. о. староста сіл Смолдирів. 
Смолка, Іванівка 

 
Щовівторка 

з 8:00 до 12:00 
тел.: 77-3-45 

 
 

3. 
 
Грановський Олег 
Миколайович                    

 
В. о. староста сіл Йосипівка, 
Табори  

 
Щовівторка 

з 8:00 до 12:00 
тел: 79-5-42 

 

4. 
Дейнека Володимир 
Петрови 

В. о. староста сіл Рогачів, 
Острожок, Рудня, Млини 

 
Щовівторка 

з 8:00 до 12:00 
тел: 75-5-35 

 

5. 
Закусило Надія  
Іванівна 

В. о. староста сіл Берестівка, 
Мирославль, Ситисько, 

Зрубок 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 

тел: 74-7-22 
 

6. 
Ільчук Любов 
Володимирівна 

В. о. старости селища 
Полянки та села Будисько 

Щовівторка 
з 13:00 до 17:00 

тел: 78-7-34 
 

7. 
Лавренчук 
Анатолій Миколайович     

В. о. староста сіл Ялишів. 
Явне, Лісове 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 75-1-31 

 

8. 
Левчук 
Микола Михайлович                 

В. о. староста сіл Жари, 
Деревищина 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 76-2-31 



 

 

 

9. 
Мисько 
Олександр Васильович            

В. о. староста сілс. Суємці, 
Володимирівка 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 78-2-17 

 

10. 
Михалюк 
Лариса Антонівна 

В. о. староста сіл Вірля, 
Климентіївка 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 79-2-31 

 

11. 
Муравський 
Володимир Євгенович 

В. о. староста сіл Кашперівка. 
Озерянка. Гриньки 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 76-2-22 

 

12. 
Степанюк 
Григорій Павлович 

В. о. староста сіл Зеремля, 
Середня, Вишнівка 

Щовівторка 
з 8:00 до 12:00 
тел.: 72-3-18 

 
 
 
 
Прийом громадян проводиться в робочих кабінетах в. о. старост на підвідомчих 

територіях. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                       Л. Л. Куцан 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                   
                                                                             

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
28.02.2017                                                                                                       №34 
        
Про відзначення Міжнародного 
жіночого дня в Баранівській громаді 

 
З метою відзначення Міжнародного жіночого дня в Баранівській громаді, 

керуючись пп.3 п.б ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня в Баранівській 
громаді, що додаються. 
 

2. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів, що додаються.  
 

3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування заходів згідно затвердженого кошторису витрат.  

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

з питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 
 

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



 

 

 
 
                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       рішення виконавчого комітету 
                                                         28.02.2017 № 34  

      
Заходи 

щодо відзначення  
Міжнародного жіночого дня в Баранівській громаді 

 
 

1. Провести 7 березня святковий концерт за участю артистів Баранівської громади з 
нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня за окремим сценарієм «А жінка в  
світ приходять для любові …». Відзначення «Жінка року-2017». 

Міський Будинок культури ім. А. 
Пашкевича (МБК); 
відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
7 березня 2017 року 
 

2. Організувати зустріч керівництва міської ради з жіночою громадськістю громади, 
керівниками та активістами жіночих громадських організацій. 

Відділ діловодства та організаційної 
роботи міської ради 
7 березня 2017 року 

3. Привітати трудові колективи громади, колективи органів місцевого самоврядування 
та органів виконавчої влади вищого рівня вітальними листівками з нагоди 
Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Заступники міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради 
До 7 березня 2017 року 
 

4. Привітати квітами та корзинами з квітами кращі трудові колективи громади, жінок, 
нагороджених званням «Почесний громадянин міста Баранівка» з нагоди 
Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Міський голова; 
7 березня 2017 року 
 

5. Провести в навчальних закладах Баранівської громади виховні години, тематичні 
вечори, приурочені Міжнародному жіночому дню, а також зустрічі з жінками-
ветеранами війни і праці. 

Відділ освіти міської ради; 
відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
До 7 березня 2017 року 
 

6. Підготувати та розмістити на окремих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», а 
також у ЗМІ святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди 
Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Відділ діловодства та організаційної 
роботи міської ради 
До 7 березня 2017 року 
 



 

 

7. Провести святковий концерт у смт. Полянка 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
5 березня 2017 року 

8. Провести святковий концерт у с Мирославль 
                                                                 Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту            
                                                                 міської ради 
                                                                 8 березня 2017 року 
 

9. Провести святковий концерт у с Берестівка 
                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  
                                                                  міської ради 
                                                                  9 березня 2017 року 
 
 
 

 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 

 
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
                                                                                                 28.02.2017 №  34     

 
 

Кошторис витрат 
на проведення заходів з нагоди відзначення 

Міжнародного жіночого дня в Баранівській громаді 
 

1. Сувеніри, подарунки, квіти для привітання кращих трудових колективів міста, жінок, 
корзини з квітами для прикрашання сцени, кошти для вручення грамот  – 20 000 грн. 
(двадцять тисяч гривень) в т. ч. 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) для 
проведення свята в смт. Полянка (05.03.2017), та 1000 грн (одна тисяча гривень) для 
проведення свята в с Берестівка (09.03.2017) в с Мирославль (08.03.2017). 

 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                            

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
28.02.2017                                                                                                       №35 
        
Про утворення комісії по обстеженню 
лісосмуг та безхазяйних лісонасаджень 
на території Баранівської громади 
 

 
Керуючись ст.ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до 
Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», враховуючи 
рішення, прийняті під час зустрічі з керівниками підприємств та підприємцями, які 
здійснюють лісопереробну діяльність на території Баранівської міської ОТГ (протокол № 
1 від 26.01.2017), виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 
1. Утворити постійно діючу комісію по обстеженню лісосмуг та безхазяйних 

лісонасаджень на території Баранівської громади та затвердити у складі що 
додається. 

2. Утворити постійно діючу комісію по розробці змін до законодавства та 
затвердити у складі що додається. 

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію по обстеженню лісосмуг  
та безхазяйних лісонасаджень на території Баранівської громади, що 
додається.  

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

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      рішення виконавчого комітету 
                                                      28.02.2017 № 35       

                                                        Склад  
постійно діючої комісії по обстеженню лісосмуг та безхазяйних   лісонасаджень на  

території Баранівської громади 
 

Савчук 
Василь Андрійович                - заступник міського голови, голова комісії 
 
Виховський 
Сергій Адамович                   - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                   господарства,  заступник голови комісії   
Шевчук 
Олена Григорівна                   - начальник відділу містобудування та архітектури, 
                                                   земельних відносин та  комунальної власності,  
                                                   секретар  комісії   
Члени комісії: 
   
Веретельник 
Олександр Володимирович   - головний спеціаліст юрисконсульт  
 
Вітюк      
Володимир Васильович         - в. о. старости Марківської сільської ради  
                                                     (на підвідомчій території)     
Гайдайчук 
Микола Васильович                 - в. о. старости Смолдирівської сільської ради  
                                                      (на підвідомчій території)  
Грановський 
Олег Миколайович                   - в. о. старости Йосипівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
   
Дейнека 
Володимир Петрович                - в. о. старости Рогачівської сільської ради  
                                                      (на підвідомчій території)  
Закусило 
Надія Іванівна                           - в. о. старости Берестівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
   
Ільчук 
Любов Володимирівна            - в. о. старости Полянківської селищної ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
 
Лавренчук 
Анатолій Миколайович           -    в. о. старости Ялишівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
Левчук 
Микола Михайлович                 -    в. о. старости Жарівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
  



 

 

Матіяш  
Сергій Вікторович                   - лісничий Баранівського лісництва  
                                                     ДП «Романівський лісгосп» АПК (за згодою) 
 
Мігей  
Олександр Юрійович             - приватний підприємець (за згодою) 
 
 
Мисько 
Олександр Васильович            -    в. о. старости Суємецької сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
Михалюк 
Лариса Антонівна                    -  в. о. старости Вірлянської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
 
Муравський 
Володимир Євгенович             -    в. о. старости Кашперівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території) 
 
  
Нечипорук 
Дмитро Васильович                - депутат міської ради (за згодою) 
 
 
Парфенюк 
Сергій Володимирович           - приватний підприємець (за згодою) 
 
 
 
Радзивіл 
Людмила Анатоліївна             - спеціаліст по транспорту та житлово-комунальному 
                                                     господарству 
 
Сидорівський  
Віктор Миколайович              - приватний підприємець (за згодою) 
 
 
Степанюк 
Григорій Павлович                 -   в. о. старости Зеремлянської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території) 
 
Юрчук 
Юрій Миколайович                -  депутат міської ради (за згодою) 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 



 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                      рішення виконавчого комітету 

                                                      28.02.2017 № 35       
Склад 

постійно діючої комісії по розробці змін до законодавства 
Оханський 
Юрій Миколайович                - секретар міської ради, голова комісії 
 
Загорська 
Оксана Сергіївна                    - заступник міського голови з питань діяльності виконавчого  
                                                  органу ради,  заступник голови комісії   
Веретельник 
Олександр Володимирович   - головний спеціаліст юрисконсульт,  
                                                   секретар  комісії   
Члени комісії: 
   
Виховський 
Сергій Адамович                   - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                   господарства 
 
Матіяш  
Сергій Вікторович                   - лісничий Баранівського лісництва  
                                                     ДП «Романівський лісгосп» АПК (за згодою) 
 
Мігей  
Олександр Юрійович             - приватний підприємець (за згодою) 
 
  
Нечипорук 
Дмитро Васильович                - депутат міської ради (за згодою) 
 
Парфенюк 
Сергій Володимирович           - приватний підприємець (за згодою) 
 
Сидорівський  
Віктор Миколайович              - приватний підприємець (за згодою) 
 
Шевчук 
Олена Григорівна                   - начальник відділу містобудування та архітектури, 
                                                   земельних відносин та  комунальної власності 
Юрчук 
Юрій Миколайович                -  депутат міської ради (за згодою) 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 

 
                                                                           
 
 
 
 



 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                            рішення виконавчого комітету 
                                                                                            28.02.2017 № 35       
 

 

Положення про постійно діючу комісію по обстеженню лісосмуг  
          та безхазяйних лісонасаджень на території Баранівської громади  

1. Постійно діюча комісія по обстеженню лісосмуг та безхазяйних лісонасаджень на 
території Баранівської громади (далі — комісія) є координаційно-експертним органом, 
утвореним  з метою здійснення контролю за додержанням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних 
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів на території 
Баранівської громади, забезпечення раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів та охорону довкілля, запобігання порушенням земельного 
законодавства при використанні земель, своєчасного їх виявлення та усунення, 
визначення власника лісонасаджень. 

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими актами, а також цим 
Положенням.  

3.Основними завданнями комісії є реалізувати заходи зі збереження, відтворення та 
раціонального використання лісосмуг, лісонасаджень та лісів. Здійснення заходів 
економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони лісів. 
Відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства України про охорону 
рослинного світу і раціональне використання рослинних ресурсів. Публічність у 
вирішенні питань з охорони і раціонального використання лісів. Захист лісів від 
шкідників, хвороб та пожеж. Підвищення продуктивності лісів. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

— проводить обстеження лісосмуг та безхазяйних лісонасаджень на території 
Баранівської громади; 

— розглядає заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів 
масової інформації, що відносяться до їх компетенції;  

— вживає заходів, спрямованих на визначення власника обстежених лісосмуг та 
безхазяйних лісонасаджень на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади; 

— підводить підсумки роботи у сфері обстеження лісосмуг та безхазяйних 
лісонасаджень. 

5. Для виконання покладених завдань комісія в установленому порядку має право: 

 — залучати у разі необхідності для визначення власника обстежених лісосмуг та 
безхазяйних лісонасаджень та їх оцінки правоохоронні органи, відповідних спеціалістів, 
експертів, утворені робочі групи; 

 — одержувати безкоштовно від структурних підрозділів міської ради виконкому, 
підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для діяльності комісії; 



 

 

- при виявленні правопорушень вчинених при обстеженні лісосмуг складати 
відповідні акти, які можуть бути використані як докази при складанні протоколів 
уповноваженими особами. 

 6. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — заступник. 
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем. 

  

7. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але 
не менше одного разу на рік. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше половини її членів. 

  

8. Рішення комісії з питань, що належать до її компетенції є обов’язковими для 
виконання. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів 
комісії і оформлюються протоколом. 

  

9. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до органу 
місцевого самоврядування для подальшого вирішення порушеного питання. 

 10. На підставі акта комісії органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо 
подальшого поводження з відходами та, в разі необхідності, порушують справу про 
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи та 
відшкодування заподіяної шкоди. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

  

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
28.02.2017                                                                                             №36 
 
Про надання пільг по оплаті 
за навчання у школі мистецтв 
 

Керуючись Законом України ст 32 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст 26 
«Про позашкільну освіту» враховуючи, передачу Баранівської школи мистецтв в 
комунальну власність Баранівської міської ради, клопотання школи мистецтв від 
22.02.2017 № та продовження навчального року, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити щомісячні розміри батьківської плати за навчання дітей у школі 
мистецтв з 1 січня 2017 року по 31 травня 2017 рік : 
- фортепіано-70 грн.; 
- гітара – 75 грн.; 
- естрадно-вокальний спів – 65 грн.; 
- духові інструменти – 35 грн.; 
- народні інструменти – 50 грн.; 
- художній відділ – 50 грн.; 
- хореографічний відділ – 50 грн.; 
- струнно-смичковий (скрипка) – 60 грн. 

       2. Звільнити з 1 січня 2017 року по 31 травня 2017 рік від оплати за навчання:  
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
- дітей-інвалідів, дітей-сиріт; 
- дітей, які знаходяться під опікою; 
- дітей позбавлених батьківського піклування. 
3. Надати пільги по оплаті за навчання у школі мистецтв дітям із сімей учасників 
бойових дій в розмірі 100%. 
4. Переглянути надання пільг по оплаті за навчання у школі мистецтв на 2017-
2018 навчальний рік. 
5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту (Ошатюк Н. Б.) розробити Положення 
«Про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Баранівській школі 
мистецтв» та подати на затвердження виконкому в червні 2017 року . 
5.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 

 
Міський голова                                                                          А. Душко 

 
            Керуючий справами виконкому                                               Л. Куцан                     
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
28.02.2017                                                                                                        № 37 
 
Про хід виконання рішення  
виконкому міської ради   
від 24.01.2017 № 8 «Про неналежне  
виховання дитини» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сіцінського Сергія Володимировича - 
директора Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О. Сябрук та 
Цицюру Володимира Олександровича – начальника управління надання соціальних 
послуг міської ради по даному питанню, виконавчий комітет міської ради відмічає, що 
стан виховання дитини в сім’ї Заремби С. В. покращився. XXXXX. відвідує школу, 
періодично зустрічається з соціальним педагогом, практичним психологом.  

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та 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. Інформацію Сіцінського Сергія Володимировича, директора Баранівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О. Сябрук та Цицюри Володимира 
Олександровича – начальника управління надання соціальних послуг міської 
ради по даному питанню взяти до відома. 

 
2. Залишити сім’ю Заремби С. В. під соціальним супроводом. 

 

3. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 24.01.2017р №8 «Про 
неналежне виховання дітей» 

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

 

 



 

 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
28.02.2017                                                                                                        № 38 
 
Про хід виконання рішення  
виконкому міської ради   
від 09.02.2017 № 29 «Про стан  
утримання та виховання дітей  
у сім’ї Безпалюк Ю. В.» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Цицюри Володимира Олександровича, 

начальника управління надання соціальних послуг та Закусило Надії Іванівни, в. о. 
старости сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок по даному питанню, виконавчий 
комітет міської ради відмічає, що стан виховання дітей в сім’ї Безпалюка С. В. та 
Безпалюк Ю. В. покращився. В хаті прибрано, є необхідні продукти харчування. 
Розпочато поточний ремонт будинку. Діти доглянуті, чисті. На час обстеження Безпалюк 
Ю. В. повернулася до дітей та разом з чоловіком Безпалюком С. В. займаються їх 
вихованням 

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та 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. Інформацію Цицюри Володимира Олександровича – начальника управління 
надання соціальних послуг та Закусило Надії Іванівни – в. о. старости сіл 
Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок по даному питанню взяти до відома. 

2. Начальнику управління надання соціальних послуг міської ради  (Цицюра В. О.): 
1) залишити сім’ю  Безпалюка С. В та Безпалюк Ю. В. під соціальним 

супроводом. 
2) розглянути питання щодо отримання Безпалюком С. В. соціальних виплат на 

дітей при умові його працевлаштування. 
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 

 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 28.02.2017                                                                                               № 39 

 

Про хід виконання рішення 
Виконкому міської ради  
Від 24.01.2017 № 20 «Про звіт громадського 
формування «Баранівка- Правопорядок» 
 

           Розглянувши заяву голови громадського формування «Баранівка-Правопорядок» 
Кундельського В. М. та керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради, 
 
 ВИРІШИВ: 
 

1. Заяву Кундельського В. М., голови громадського формування «Баранівка-
Правопорядок»  взяти до відома. 

 
2. Скасувати рішення виконавчого комітету від 21.08.2014 р № 158 «Про реєстрацію 

громадської організації «Громадське формування з охорони громадського порядку 
«Баранівка-Правопорядок». 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                    №40 
 
Про стан виконавської дисципліни 
у виконавчому комітеті  
Баранівської міської ради  
за 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконавчого 
комітету Куцан Л. Л. про стан виконавської дисципліни у Баранівській міській раді за 
2016 року, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та персональної 
відповідальності за виконанням посадових обов’язків, на виконання розпорядження 
голови Баранівської райдержадміністрації від 01.02.2017 № 20 «Про стан виконавської 
дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах 
міністерств та інших центральних  органів виконавчої влади і виконкомах місцевих рад 
за 2016 рік», керуючись п.2 ч.2 ст.52, ч.2 ст.54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у Баранівській міській раді за 2016 року 
прийняти до відома (додається). 

2. Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету, 
начальникам управлінь, відділів та структурних підрозділів міської ради: 

1) активізувати роботу, спрямовану на своєчасне виконання завдань, визначених 
законами України, актами Президента України, Кабінету Мiнiстрiв України, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації і дорученнями, рішеннями міської ради 
та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови; 

2) звернути увагу на персональну відповідальність та вживати заходи щодо притягнення 
до дисциплінарної відповідальності осіб, які допускають порушення виконавської 
дисципліни, не забезпечують своєчасного та якісного виконання вимог, визначених у 
законодавчих актах, при розгляді документів, та, у разі необхідності, проводити службові 
розслідування з питань несвоєчасного виконання контрольних документів вищих органів 
влади. 

3) систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання завдань визначених 
в документах вищих органів влади та вживати невідкладних заходів щодо усунення 
недоліків та їх попередження. 



 

 

4) забезпечити своєчасне надання до відділу діловодства та організаційної роботи міської 
ради матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної контрольної інформації, 
якість та змістовність цієї інформації. 

3. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.): 

1) здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих доручень та на 
оперативних нарадах доповідати про стан виконання документів з визначенням причин 
несвоєчасного виконання. 

2) щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у Баранівській міській раді. 
Про підсумки інформувати керуючого справами виконавчого комітету. 

3) надавати методичну та практичну допомогу відділам та структурним підрозділам 
міської ради з питань підвищення рівня виконавської дисципліни. 

4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 № 66 «Про стан дотримання 
виконавської дисципліни у виконавчому комітеті Баранівської міської ради за 2015 рік» 
вважати виконаними, з контролю зняти. 

5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ діловодства та 
організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.). 

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

 

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



 

 

 
                                                                                       Додаток 

до рішення виконавчого  

                                                                                                          комітету міської ради 

                                                                                                               від 28.02.2017 № 40 

Інформація  

про стан виконавської дисципліни 

у Баранівській міській раді за 2016 рік 

На виконання вимог Президента України, Кабінету Міністрів України щодо зміцнення 
виконавської дисципліни, удосконалення контролю, підвищення відповідальності за 
виконанням актів законодавства, доручень Президента України, рішень Уряду, запитів і 
звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень та 
доручень голови облдержадміністрації, Баранівська міська рада спрямовує свою 
діяльність на посилення виконавської дисципліни та усунення випадків неякісного та 
несвоєчасного виконання документів. 

До Баранівської міської ради за 2016 року надійшло 1202 листів та документів. Взято на 
контроль 452 документа. Із загальної кількості отриманих листів та документів 93 % 
направлено на виконання відділам міської ради, 7 % - структурним підрозділам міської 
ради та організаціям міста. 

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу 
благоустрою житлово-комунального господарства міської ради. 

Листування управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради за 2016 рік 
склало 988 листів. 

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у 
дорученнях, розпорядженнях та інших документах вищих органів влади. Всі вони 
знаходяться на постійному контролі і на їх виконання в установлені терміни надаються 
відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду. 

Звернення громадян та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з 
надання роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень. 

За 2016 року на засіданнях виконавчого комітету прийнято 227 рішень, з них: 

Міським головою прийнято 784 розпоряджень з наступних питань: 

- про відрядження – 249 розпоряджень; 

- з кадрових питань (кадрові загальні) - 167 розпоряджень; 

- з кадрових питань (щодо надання відпусток) – 124 розпоряджень; 

- з основної діяльності – 244 розпоряджень. 

Затверджено у 2016 року на засіданнях сесії міської ради 506 рішень. 

Питання про хід виконання актів та доручень Президента України, рішень Уряду, 
документів вищих органів влади та власних рішень систематично розглядається на сесіях 
міської ради, засіданнях виконавчого комітету. За результатами розгляду вживаються 
заходи з підвищення персональної відповідальності начальників відділів та структурних 
підрозділів міської ради щодо забезпечення сталого та ефективного виконання 
документів. 



 

 

Аналіз виконання документів вищого рівня та власних рішень засвідчив, що в більшості 
відділів та управлінь міської ради налагоджена робота по виконанню контрольних 
документів.  

Для посилення виконавської дисципліни керівникам структурних підрозділів необхідно 
звернути увагу на організацію внутрішньої системи контролю, неухильно дотримуватися  
Інструкції з діловодства, забезпечувати належний рівень виконання покладених на них 
повноважень, підвищити особисту  відповідальність посадових осіб та спеціалістів за 
доручену ділянку роботи. 

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у міського голови, 
його заступників, секретаря ради, керуючого справами виконкому, начальників 
управлінь, відділів. Проводиться роз’яснювальна робота щодо питань організації 
контролю та якісного виконання у визначені терміни законів України, розпоряджень, 
доручень і протоколів нарад у голови облдержадміністрації та його заступників, запитів і 
звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад. 

Таким чином, у 2016 року стан виконавської дисципліни у Баранівській міській раді 
можна визнати в цілому задовільним. 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л.Л. Куцан 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                     №41 
 
Про основні завдання  
цивільного захисту  
громади на 2017 рік 
 
 З метою якісного і своєчасного вирішення завдань цивільного захисту громади, 
на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.12.2016 № 
422  "Про основні завдання цивільного захисту області  на 2017 рік, керуючись п. 3 ст. 
36 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Затвердити основні завдання цивільного захисту громади на 2017 рік, що 
додаються. 
       2. Затвердити план основних заходів цивільного захисту громади на 2017 рік, що 
додається.  
       3. Затвердити організаційно-методичні вказівки підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях, що додаються. 
       4.  Затвердити програму загальної підготовки працівників підприємств, установ та 
організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, що додається. 
       5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 
24.02.2016 року № 30 «Про затвердження основних завдань цивільного захисту міста у 
2016 році». 
         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Савчука В. М. 
 
Міський голова                                                                             А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                       № 43 
 
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 77000 грн.(сімдесят сім тисяч гривень) на рахунок управління надання 
соціальних послуг  міської ради для виплати допомоги 77000 грн.( сімдесят сім 
тисяч 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 
 
28.02.2017                                                                                                №42 
 
Про виплату допомоги на поховання   
      

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, та керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження 
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого виконавчий 
комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
1. Надати допомогу на поховання за рахунок коштів міського бюджету: 

1) Зінчук Галині Олексіївні XXXXX року народження (паспорт XXXXX), яка 
проживає в с. Суємці на вулиці XXXX, кошти в сумі 500 грн. (п’ятсот 
гривень нуль копійок) для захоронення померлого сина Прокопчука 
Анатолія Миколайовича, який помер 30 січня 2017 року і на день смерті 
ніде не працював. 

2) Абрамовій Зої Леонідівні XXXXX року народження (паспорт XXXXX), яка 
проживає в м. Баранівка на вулиці XXXXX, кошти в сумі 500 грн. (п’ятсот 
гривень нуль копійок) для захоронення померлого брата Поліщука Василя 
Леонідовича, який помер 27 січня 2017 року і на день смерті ніде не 
працював. 

2. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) виділити кошти в загальній 
сумі 1000грн. (одна тисяча гривень) на рахунок управління надання соціальних 
послуг  міської ради для виплати допомоги 1000грн. (одна тисяча гривень). 

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

1) Зінчук Г. О. перерахувати кошти на поточний рахунок відкритий в філії – 
Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» - XXXXXXXX, код 
банку 311647. 

2) Абрамовій З. Л. перерахувати кошти на поточний рахунок відкритий в філії – 
Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» - XXXXXXXX, код 
банку 311647. 

  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 

 
28.02.2017                                                                                                             №44 
 
Про надання дозволу на  розташування  
тимчасової споруди для провадження  
підприємницької діяльності  
     

Розглянувши заяви Драгана Ю. А., Соколовського Р.В., Ділодуба М. В., Можейко 
Т. Ю, 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   
В И Р І Ш И В:   

1. Погодити Драгану Юрію Анатолійовичу, який проживає по вул. XXXXXX у м. 
Баранівка, Соколовському Роману Володимировичу, який проживає у м. 
Новоград-Волинському, XXXXXXXX, Ділодубу Михайлу Васильовичу, який 
проживає м. Баранівка XXXXXXXX, Можейко Тетяні Юріївні, яка проживає у м. 
Полонне, місце розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі по вулиці 
Звягельська, 5 у м. Баранівка.   

2. Зобов’язати Драгана Ю. А., Соколовського Р.В., Ділодуба М. В., Можейко Т. Ю: 
1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої 

тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської 
райдержадміністрації, оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням 
благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати торгівельний павільйон у 
повній відповідності до паспорта прив’язки ТС;  

2)  укласти з Баранівською міською радою договір про пайову участь у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Баранівки після 
встановлення кошторисної вартості тимчасової споруди. 

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

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

Міський голова                                                                                                       А. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Куцан 



 

 

                                                                                                                               

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 28.02.2017                                                                                                    № 45 

 

Про погодження графіку роботи 
роботи СТО 
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву ФОП Геруса Віктора Володимировича про погодження 
графіку роботи СТО для технічного обслуговування та ремонту автотранспортних 
засобів, що розташоване у власному приміщенні за адресою: м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 120А, виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 
    1. Погодити графік роботи СТО для технічного обслуговування та ремонту 
автотранспортних засобів ФОП Герус В. В. м. Баранівка, вул. Звягельська, 120А  згідно з 
додатком. 
 

1. Рекомендувати ФОП Герус В. В.: 
1) забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

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

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

 
 

                                                                                           
 
                 
                                                                                                
 
 



 

 

                                                                                                  Додаток 
                                                                                                 до рішення міськвиконкому 
                                                                                                  28.02.2017 №45 
                                                                                                 
  
  
                                  
  
  
  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 
 

СТО для технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів  
ФОП  Герус В. В. 

м. Баранівка, вул. Звягельська, 120А 
 

Щоденно з понеділка по суботу 
 

Початок роботи – 08:30 год. 
Закінчення роботи – 20:00 год. 

 
Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

 Вихідний день неділя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                  
 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
28.02. 2017                                                                                                       № 46 
        
Про надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
  Розглянувши заяву Савенко Ірини Олегівни, дитина якої відвідує міський 
дошкільний навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за 
харчування, документи, додані до заяви, керуючись Законом України «Про охорону 
дитинства», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати пільги щодо батьківської плати за харчування дитини у дошкільному 
навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру для батьків, у 
сім’ї військовослужбовця, на час перебування його в зоні 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. Савенко Ірина Олегівна 
м. Баранівка,  
XXXXXX 

Савенко Вероніка 
Ігорівна 
XXXXXXX 

01.02.2017 

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



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
28.02.2017                                                                                                   №47 

        
 
 

Про визначення та затвердження  
підприємств, переліку об’єктів на 
території Баранівської міської  
ради, на яких будуть відбувати 
громадські роботи особи, яким  
призначено такий вид покарання 
та стягнення 
 
       Розглянувши лист Баранівського районного сектору з питань пробації № 10 від 
26.01.2017 про визначення та затвердження установ, організацій, підприємств та переліку 
об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких будуть відбувати громадські 
роботи особи, яким призначено такий вид покарання та стягнення, та виду безоплатних 
суспільно корисних робіт, відповідно до статей 56 Кримінального кодексу України, ст.. 
36, 39 Кримінально-виконавчого кодексу України та ст..ст.30, 321, 321 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 4 п. б ст.. 38 «Закону України про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  перелік об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи 
будуть відбувати громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт 
для осіб, яким судом призначено громадські роботи, згідно з додатком.  

2. Рішення набуває чинності після погодження з Баранівським районним сектором з 
питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. 

3. Рішення виконавчого комітету від 23.12.2015 р № 38  «Про визначення переліку 
підприємств, об’єктів та видів суспільно корисних робіт на території Баранівської 
міської ради, де будуть відбувати особи, яким судом призначено громадські роботи 
такий вид покарання та стягнення» втрачає чинність після набуття чинності даного 
рішення. 
 

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

 
 



 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                               рішення виконавчого комітету  
                    28.02.2017 р №47 
                                                              
                                                                                                  

ПЕРЕЛІК 
об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть відбувати 
громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

судом призначено громадські роботи 
№ 
з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту  Вид робіт (не пов’язаних з 
шкідливим виробництвом, ризиком 
для життя та здоров’я, яка не 
потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 
1. Вулиця Соборна благоустрій території 
2. Вулиця Звягельська благоустрій території 
3. Вулиця Європейська благоустрій території 
4. Вулиця Першотравенська благоустрій території 
5. Вулиця Майдан Волі благоустрій території 
6. Міські кладовища по вулиці 

Першотравенська, Степанюка 
благоустрій території 

смт. Полянки, с. Будисько 
1. Місцеве сміттєзвалище благоустрій території 
2. Місцеве кладовище благоустрій території 
3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 
4. Клумби, вул.. Промислова благоустрій території 
5. Адміністративна будівля селищної ради, вул. 

Промислова,1а 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 
вул. Зарічна 

благоустрій території 

7. Вул. Зелена, пров. Зелений, вул. Пушкіна, 
вул. Західна, вул. Лісова, вул. Вишнева, вул. 
Промислова, вул. Шкільна, вул. 1 Травня, 
вул.. Паркова, вул. Молодіжна, вул. Південна, 
вул. Польова, вул. Заводська, вул. Гагаріна, 
вул. Л. Українки, вул. Шевченка, вул. 
Зарічна, вул. І. Франка, вул. Яновського, вул. 
Садова, пров. Шкільний, вул. Калинова, вул. 
Бузькова, вул. Комарова, вул. Коцюбинського 

благоустрій території 

8. Місточки через р. Гнилушу Ремонт, благоустрій 
с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, Зрубок 

1. Кладовища: 
за межами села Берестівка 
за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

2. Сміттєзвалища, які знаходяться за межами с. 
Берестівка та  с. Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби біля сільської ради в с. Берестівка, 
вул. Шаруківська,1 

благоустрій територій 

4. Сільська рада с. берестівка, вул. 
Шаруківська,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: благоустрій територій 



 

 

С. Берестівка, вул. Центральна; 
С. Мирославль, вул. Центральна 

6. Прибережні смуги річок: 
В с. Берестівка, вул. Центральна та 
Лук’янівська; 
С. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 
Дубрівська 

благоустрій території 

7. Стихійні сміттєзвалища в межах с. 
Берестівка, с. Мирославль 

благоустрій території 

8. Узбіччя автомобільних доріг: 
с. Берестівка- с. Мирославль; 
с. Берестівка-с. Ситисько 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 
1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Вірля, та с. Климентіївка благоустрій території 
3. Вулиці с. Вірля: Центральна, Колгоспна, 

Молодіжна Нова, Молодіжна, Середня 
благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 
1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 
2. Сміттєзвалище за межами с. Зеремля благоустрій території 
3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 
4. Клумби біля сільської ради, вул. 

Вишнівецька,1 
благоустрій території 

5. Сільська рада вул. Вишнівецька,1 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Площа розміщення виїзної торгівлі с. 
Зеремля 

благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 
8. Стихійні сміттєзвалища с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 
1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 
2. Сміттєзвалище с. Йосипівка благоустрій території 
3. Вул. Щукіна, вул. Польова, вул. Л. Українки, 

вул. Сонячна 
благоустрій території 

4. Сільська рада, вул. Польова,1 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Видолоч с. Табори благоустрій території 
с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 

1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 
Марківка 

благоустрій території 

2. Сміттєзвалище с. Марківка, с. Глибочок благоустрій території 
3. Вулиці с. Глибочок: вул Поліська, вул. В. 

Крищенка, вул. Громова, вул. Мічуріна, вул. 
Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, пров. Є. 
Вітюка, пров. Колгоспний, 
С. Марківка 
Вул. Першотравнева, вул. Польова, вул. 
Набережна, пров. Зарічний, пров, Луговий, 
пров. Зелений, 
С. Стара Гута вул. Л. Українки, вул. 
Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 
Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 

благоустрій території 



 

 

пров. Південний 
4. Адміністративна будівля сільської ради, вул. 

Першотравнева, 46а 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора»с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 
1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Кашперівка, с. Гриньки, с. 

Озерянка 
благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка благоустрій території 
4. Клумби сільська рада с. Кашперівка, вул. 

Центральна,48 
благоустрій території 

5. Вулиці с. Кашперівка: 
Центральна, Перемоги, Першотравенська, 
Гагаріна, 8-го Березня, Шевченка, Л. 
Українки, 
С. Гриньки Полонська, Мічуріна, 
Партизанська, Пушкіна, Корольова, 
Молодіжна 
С. Озерянка Л. Українки, Шевченка 

благоустрій території 

6. Адміністративна будівля сільської ради, вул. 
Центральна, 48 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 
с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 
2. Сміттєзвалище за межами с. Жари благоустрій території 
3. Клумби с. Жари вул. Баранівська благоустрій території 
4. Вулиці с. Жари Полонська, Садова, 

Перемоги, Молодіжна, Дубрівська, пров. 
Молодіжний, 
С. Деревищина 
Вул.. Лісова, 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля сільської ради, 
вул.Баранівська 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 
1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. рогачів, с. Острожок, с. 

рудня 
благоустрій території 

3. Парк с. Рогачів вул. Технікумська благоустрій території 
4. Стадіон с. Рогачів вул. Технікумська благоустрій території 
5. Вулиці, площі с. Рогачів: вул. Новв. 

Волинська, с. Острожок вул. Центральна, с. 
Млини вул. Кірова, с. Рудня вул. Явенська 

благоустрій території 

6. Адміністративна будівля с. Рогачів, 
бібліотека с. Острожок 

благоустрій території 

7. Прибережна смуга р. Случ благоустрій території 
с. Суємці, с. Володимирівка 

1. Кладовища: с. Суємці, с Володимирівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалище №1 

Сміттєзвалище №2 
благоустрій території 



 

 

3. Парк Слави благоустрій території 
4. Вулиці Шкільна, Савчука, Садова благоустрій території 
5. Адміністративна будівля сільської ради вул. 

савчука, 2 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 
с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 

1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 
2. Клуби: с. Явне, вул. Світанкова,15, с. Лісове, 

вул. Баранівська,25 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Сміттєзвалища: с. Лісове, с. Явне, с. Ялишів благоустрій території 
4. Стадіон с. Явне благоустрій території 
5. Вулиці с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 
С. Ялишів: Першотравнева, Лісова, Польова, 
пров. Садовий, 
С. Явне: Лісничевська, Молодіжна, 
Світанкова, Шкільна, Мар’янівська  

благоустрій території 

6. Адміністративна будівля сільської ради вул. 
Першотравнева,29 та бібліотека с. Явне вул. 
Світанкова,15 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Прибережна смуга р. Нивна благоустрій території 
с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 

1. Кладовища с. Смолдирів благоустрій території 
3. Сміттєзвалища благоустрій території 
6. Адміністративна будівля сільської ради с. 

Смолдирів 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Вулиці с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванка благоустрій території 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 

1. Будинок культури, вул. Промислова,1а,  
смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

2. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 
роки Великої Вітчизняної війни, вул.. 
Промислова, смт. Полянка 

благоустрій території 

3. Пам’ятник воїнам, загиблим в роки  Великої 
Вітчизняної війни, вул. Чижова, смт. Полянка 

благоустрій території 

4. Бібліотека, вул. Промислова,1а, смт. Полянка благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Стадіон, вул. Паркова, смт. Полянка благоустрій території 
6. Сільський клуб с. Берестівка, вул. 

Шаруківська,1; 
Будинок культури с. Мирославль, вул. 
Центральна,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Пам’ятники загиблим воїнам: 
в с. Берестівка, вул. Центральна, с. 
Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

8. Будинок культури с. Климентіївка, вул. 
Центральна,28 та Вірлянський сільський клуб 
с. Вірля, вул. Центральна, 39 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

9. Стадіон с. Вірля благоустрій території 
10. Пам’ятники загиблим воїнам: 

в с. Вірля та с. Климентіївка 
благоустрій території 

11. Сільський клуб та сільська бібліотека с. благоустрій внутрішньої та 



 

 

Зеремля вул. Вишнівецька,3 зовнішньої території 
12. Пам’ятники загиблим воїнам: 

в с. Зеремля 
благоустрій території 

13. Клуб с. Йосипівка, вул. Щукіна,19, 
Клуб с. Табори, вул. Садова,2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

14. Пам’ятники загиблим воїнам: 
с. Йосипівка,вул.  Польова,1, с.Табори, вул. 
Садова, 2 

благоустрій території 

15. Будинок культури с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 35, сільський клуб с. Стара 
Гута, вул. садова,2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

16. Стадіон с. Марківка благоустрій території 
17. Пам’ятники загиблим воїнам: 

С. Глибочок, с. Марківка, с. Стара Гута 
благоустрій території  

18. Будинок культури та бібліотека с. 
Кашперівка, клуб та бібліотека с. Гриньки та 
клуб с. Озерянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

19. Стадіон с. Кашперівка, с. Гриньки благоустрій території 
20. Пам’ятники загиблим воїнам: с. Кашперівка, 

вул. Центральна 
благоустрій території 

21. Будинок культури с. Жари вул. Баранівська,6 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

22. Пам’ятник загиблим воїнам с. Жари, вул. 
Баранівська 

благоустрій території 

23. Будинок культури с. Рогачів вул. Нов.-
Волинська 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

24. Пам’ятники загиблим воїнам: с.рогачів, с. 
Острожок 

благоустрій території 

25. Будинок культури с. Суємці вул. Савчука, 
клуб с. Володимирівка вул. Гончарука 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

26. Пам’ятник загиблим воїнам с. Суємці благоустрій території 
27. Пам’ятник загиблим воїнам: с. Лісове, с. Явне благоустрій території 
28. Будинок культури с. Смолдирів благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 
29. Пам’ятник загиблим воїнам: с. Смолдирів благоустрій території 

Відділ освіти міської ради 
1. Дошкільний навчальний заклад «Ялинка», 

вул. Шкільна,9, смт. Полянка 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

2. Дитячий майданчик, вул. Промислова, смт. 
Полянка 

благоустрій території 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                    

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
28.02.2017                                                                                                          №48 
 
Про надання дозволу на 
реконструкцію 
 

  Розглянувши заяву Дідковського Юрія Володимировича про надання дозволу на 
реконструкцію механічного цеху колишнього заводу «Случ», який перебуває у його 
власності, згідно договору купівлі-продажу №1535 від 06.08.2015 року, та знаходиться на 
приватизованій земельній ділянці згідно договору купівлі-продажу від 14.09.2016, 
реєстраційний номер 888046518206, за адресою м. Баранівка, вул. Першотравенська, 2,  
під магазин будівельних матеріалів, додані документи, керуючись ст.31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл Дідковському Юрію Володимировичу провести реконструкцію 

механічного цеху колишнього заводу «Случ» під магазин будівельних матеріалів, який 
знаходиться на власній земельній ділянці 0,1173 га, що розташована по вулиці 
Покровській, 16А у м. Баранівка.  

2. Зобов’язати Дідковського Ю. В.: 
1) одержати дозвіл на виконання будівельних робіт з вищезгаданого будівництва в 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області та 
проводити дану реконструкцію відповідно до виготовленої та затвердженої в 
установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації.  

2) укласти з Баранівською міською радою договір про пайову участь у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Баранівки, після встановлення 
кошторисної вартості будівельних робіт. 
           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 

 
 

 
 
28.02.2017                                                                                                        №49 

 
Про присвоєння поштової адреси  
житловому будинку 
 

Розглянувши заяву XXXXXXXX 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 Соборній, м Баранівка, що належить 
XXXXXXXXXXX поштову адресу: «вулиця Соборна, 65». 
 

2. Зобов’язати XXXXXXXXXX внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів на домоволодіння по вул. Соборна, 65, м. 
Баранівка. 

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



 

 

                                                                                                                                    
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                       №50 
        
Про затвердження заходів 
для проведення футбольного турніру 
«Кубок Баранівської міської ОТГ з мініфутболу» 

 
Розглянувши лист відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 

ради № 33 від 23.02.2017 року та з метою організації проведення футбольного турніру 
між командами об’єднаної громади «Кубок Баранівської міської ОТГ з мініфутболу», 
керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити заходи для проведення футбольного турніру між командами 
об’єднаної громади «Кубок Баранівської міської ОТГ з міні-футболу», що 
додаються. 

2. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів, що додаються.  
 

3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування заходів згідно затвердженого кошторису витрат.  

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

з питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 
 

 

 

 

 

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



 

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого комітету 

                                                                    28.02.2017 № 50       
Заходи 

для проведення футбольного турніру між командами об’єднаної громади 
«Кубок Баранівської міської ОТГ з мініфутболу» 

1.Провести в м. Баранівка футбольний турнір між командами об’єднаної громади «Кубок 
Баранівської міської ОТГ з мініфутболу». 

Драган О. М. – директор міського 
стадіону; 
Ошатюк Н. Б.- начальник відділу 
культури, сімї, молоді та спорту міської 
ради 
12 березня 2017 року 
 
 

2.Підготувати грамоти та призи для нагородження гравців. 
Ошатюк Н. Б.- начальник відділу 
культури, сімї, молоді та спорту міської 
ради 
До 12 березня 2017 року 
 
 

3.Підготувати та розмістити на сайті міської ради та в засобах масової інформації 
оголошення про проведення даного заходу. 

Пилипко Л. О. – спеціаліст з 
інформаційної роботи 
До 12 березня 2017 року 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       рішення виконавчого комітету 
                                                                             28.02.2017 № 50       
 

Кошторис витрат 
на проведення футбольного турніру між командами об’єднаної громад 

«Кубок Баранівської міської ОТГ з мініфутболу» 
 

1. Призи, грамоти, сувеніри – 6 000 грн. (шість тисяч гривень). 
 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 



 

 

                                                                                 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 РІШЕННЯ 
 

28.02.2017                                                                                                № 51 
 
Про включення житла  
до складу службових 
 

Розглянувши клопотання голови правління ОСББ № 96 від 23.02.2017 р з 
відповідними документи, керуючись ст. 119 Житлового кодексу України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з виробничою 
необхідністю, виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Поставити на баланс КП «Баранівка міськводоканал» кімнату 19 в будинку по 
вулиці Шевченка, 20А. 
 

2. Включити кімнату 19 в будинку по вулиці Шевченка, 20А  до складу 
службового житла. 

 
3. Зобов’язати директора КП «Баранівка міськводоканал» (Дерев’янко Ю.С.) 

заключити договір на проведення незалежної оцінки вартості кімнати 19 в 
будинку по вулиці Шевченка, 20А.  

 

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

 
  

 
Міський голова                                                                                      А. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Куцан 

 
 
                                                                    
 
                          



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                       №52 
        
Про затвердження Колективного 
договору Баранівської міської ради 

 
 

  Відповідно підпункту 9 пункту б статті 34 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та 
постанови Кабінету Міністрів України №115 від 13.02.2013 року «Про порядок повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”, 
розглянувши колективний договір Баранівської міської ради, виконавчий комітет міської 
ради  
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Затвердити Колективний договір Баранівської міської ради, що додається. 

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

Куцан Л. Л.. 
 

 
 

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



 

 

                                                                                                                     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                       №53 
 
 
Про роботу в. о. старост сіл Берестівка,  
Мирославль, Ситисько, Зрубок 
та сіл  Вірля, Климентіївка 
 
 

   Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
заслухавши та обговоривши інформацію про роботу в. о. старост сіл Берестівка, 
Мирославль, Ситисько, Зрубок Закусило Н. І. та сіл Вірля, Климентіївка Михалюк Л. А.,  
виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В : 

1. Звіт в. о. старост сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок Закусило Н. І. та 
сіл Вірля, Климентіївка Михалюк Л. А за звітний період,  прийняти до відома. 

2. Роботу в. о. старост за звітний період, визнати задовільною. 
3. В. о. старостам сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок (Закусило Н. І.) та 

сіл Вірля, Климентіївка (Михалюк Л. А): 

1) здійснювати свою діяльність з дотриманням вимог Положення про старосту;  
2) забезпечити на підвідомчих територіях селищної та сільських рад дотримання 

вимог Конституції України,  Законів України та чинних нормативно-правових 
актів;  

3) спільно з постійними комісіями міської ради приймати участь в підготовці 
питань на розгляд сесій міської ради та виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника з 
питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н. В.. 

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

 
 



 

 

                                                                                                                         

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
28.02.2017                                                                                                       №54 
        
Про звіт головного лікаря 
комунальної установи 
«Баранівський центр ПМСД» 
про діяльність лікарні  
по медичному обслуговуванню 
населення 
 
 
 Відповідно до частини 2 статті 43, статті 60 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Заслухавши та обговоривши інформацію першого  заступника 
головного лікаря комунальної установи «Баранівський центр ПМСД» Дмитрук Н. М. про 
діяльність лікарні по медичному обслуговуванню населення, виконавчий комітет міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В : 
1. Звіт першого заступника головного лікаря комунальної установи «Баранівський 

центр ПМСД» Дмитрук  Н. М. про діяльність лікарні по медичному 
обслуговуванню населення взяти до відома. 

2. Рекомендувати комунальній установі «Баранівський центр ПМСД» спрямовувати 
діяльність комунального закладу на забезпечення належного рівня кваліфікованої 
медичної допомоги. 
 

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

                                                                                                                     
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                   №55 
 
Про утворення комісії по  
розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ 
(регуляторний акт) 
 
 

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

 
1. Утворити комісію по розгляду звернень громадян щодо надання 

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

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

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

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

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

   Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 

 Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 

  

 



 

 

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 
                                                                                                          комітету 

від 28.02.2017  № 55 
 

СКЛАД 
комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Баранівської міської ОТГ 
 

Куцан Людмила Леонідівна - керуючий справами виконкому – 
голова комісії 

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

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

Члени комісії: 
 

Веретельник Олександр Володимирович 
 

- головний спеціаліст-юрисконсульт 
 

Дем’янюк Олена Юріївна - начальник управління фінансів 
 

Дем’яненко Юлія Ігорівна - голова Молодіжної ради 
 

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

Костецька Олена Дмитрівна - начальник відділу діловодства, та 
організаційної роботи 
 

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

Нечипорук Дмитро Васильович - депутат міської ради 
(за згодою) 

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

   

 
Керуючий справами виконкому                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
                                                                  
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого 

                                                                                                          комітету 
від 28.02.2017  № 55 

 
 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ 

Розділ 1. Загальні положення 

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

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

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

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

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

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

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

–   копія паспорту; 

–   копія ідентифікаційного номеру; 



 

 

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

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

–         на лікування та операцію – довідка медичного закладу; 

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

–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції ; 

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

–         довідка про мобілізацію; 

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

–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка; 

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

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

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

2.7.  Допомога надається у таких розмірах: 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

2.9. Допомога на поховання надається  в розмірі 500 грн. 

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

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

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

–    невідповідності поданих документів; 

–    відсутності коштів у бюджеті; 

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

 Розділ 3. Заключні положення 

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

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

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

 Управління надання соціальних послуг проводить нарахування одноразової 
матеріальної допомоги громадянам, на їхні особові рахунки відкриті в банківських 
установах. 
3.3.Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря виконавчого 
комітету Баранівської міської ради. 

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

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 



 

 

                                                                          

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                   № 56 
 

Про затвердження плану діяльності 
Управління  надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради з підготовки 
проектів регуляторних  актів 
на 2017рік (регуляторний акт) 

З метою впорядкування діяльності Управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради з підготовки регуляторних актів, що діють у сфері 
господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План діяльності управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік згідно з додатком. 

2. Начальнику управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради (Цицюра 
В. О.): 

1) забезпечити виконання Плану діяльності управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік; 

2) здійснювати підготовку та прийняття проектів регуляторних актів відповідно до 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»; 

3) щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним надавати відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради 
інформацію про хід виконання затвердженого Плану. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Загорську О. С.. 



 

 

 

   Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 

 Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 

  

 

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                            рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 28.02.2017   №56 
 

План діяльності управління надання соціальних послуг Баранівської  міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

 
№ 
п/п 

Вид проекту Назва 
проекту 

Мета 
прийняття 

Строк 
підготовки  

проектів 

Відповідальний за 
підготовку проекту  

регуляторного 
акту 

1 Рішення 
виконавчого 
комітету 
Баранівської 
міської ради 

Про 
затвердження 
Положення 
про порядок 
і умови 
надання 
платних 
соціальних  
послуг 
Управлінням 
надання 
соціальних 
послуг 
Баранівської 
міської ради 
та 
Розрахунку 
тарифів на 
платні 
соціальні 
послуги. 
 

Визначення 
організаційно-
правових засад 
надання 
платних 
соціальних 
послуг 
громадянам 
Баранівської 
міської ОТГ та 
встановлення 
обґрунтованих, 
прозорих 
тарифів на 
платні 
соціальні 
послуги 

Січень-
лютий                  

Управління 
надання соціальних 
послуг  
Баранівської 
міської ради 

 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 

 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
 28.02.2017                                                                                                   № 57 
 

Про утворення інвентаризаційної 
комісії 

 
 
Відповідно до ст. 51 Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 24.02.2017 року №64 «Про інвентаризацію водних об’єктів (ставків) та 
їх гідротехнічних споруд, що знаходяться на території сільської, селищної, міської ради 
та за межами населених пунктів» та з метою упорядкування користування водними 
об’єктами на території громади, до складу яких входять гідротехнічні споруди, 
забезпечення їх безаварійної експлуатації, збільшення надходжень до місцевого 
бюджету, виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 
1. Утворити інвентаризаційну комісію та затвердити у складі:  

 
Савчук 
Василь Андрійович                - заступник міського голови, голова комісії 
 
Виховський 
Сергій Адамович                   - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                   господарства,  заступник голови комісії   
Шевчук 
Олена Григорівна                   - начальник відділу містобудування та архітектури, 
                                                   земельних відносин та  комунальної власності,  
                                                   секретар  комісії   
Члени комісії: 
   
Ворощук  
Сергій Олексійович               -завідувач сектору з житлово- та надзвичайних 
                                                  ситуаційвідділу містобудування, архітектури 
                                                  та житлово-комунального господарства 
                                                  РДА (за згодою) 
 



 

 

Веретельник 
Олександр Володимирович  - головний спеціаліст юрисконсульт 
 
Вітюк      
Володимир Васильович         - в. о. старости Марківської сільської ради  
                                                     (на підвідомчій території)     
Гайдайчук 
Микола Васильович                 - в. о. старости Смолдирівської сільської ради  
                                                      (на підвідомчій території)  
Грановський 
Олег Миколайович                   - в. о. старости Йосипівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
   
Дейнека 
Володимир Петрович                - в. о. старости Рогачівської сільської ради  
                                                      (на підвідомчій території)  
Закусило 
Надія Іванівна                           - в. о. старости Берестівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
   
Ільчук 
Любов Володимирівна            - в. о. старости Полянківської селищної ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
Ільчук Микола  
Олексійович                             - начальник експлуатаційної дільниці Новоград  
                                                     Волинського міжрайонного управління водного  
                                                     господарства (за згодою) 
 
Лавренчук 
Анатолій Миколайович           -    в. о. старости Ялишівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)   
Левчук 
Микола Михайлович                 -    в. о. старости Жарівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
  
Мисько 
Олександр Васильович            -    в. о. старости Суємецької сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
Михалюк 
Лариса Антонівна                    -  в. о. старости Вірлянської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території)  
 
Муравський 
Володимир Євгенович             -    в. о. старости Кашперівської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території) 
 
  
Нікітчин Сергій 
Анатолійович                           - начальник Баранівського районного сектору  
                                                     управління Держаної служби України з надзвичайних 
                                                     ситуацій у Житомирській області відділу надзвичайних  
                                                     ситуацій (за згодою) 
 



 

 

 
Степанюк 
Григорій Павлович                 -   в. о. старости Зеремлянської сільської ради  
                                                     ( на підвідомчій території) 
 
 

2. Інвентаризаційній комісії (Савчук В. А.): 
1)  визначити перелік гідротехнічних споруд, які не мають власника, та вжити 

заходів стосовно оформлення на них правовстановлюючих документів 
відповідно до вимог чинного законодавства; 

2) за даними інвентаризації доповнити та актуалізувати інформацію щодо 
водних об’єктів у комплексі із земельними ділянками водного фонду; 

3) до 25 квітня 2017 року надати копії інвентаризації водних об’єктів (ставків) 
та їх гідротехнічних споруд (гребель, водоскидних споруд), інформацію 
про водні об’єкти у комплексі із земельними ділянками водного фонду і 
фото файли в електронному вигляді управлінню екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації. 

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 
 
 
 
 
 


