
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                 №89 
 
 
Про встановлення розміру 
кошторисної заробітної плати 
у будівництві 

 
 
З метою належної розробки проектно-кошторисної документації на будівельні 

роботи, керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №281 від 20.10.2016 р. «Про затвердження 
Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 
визначенні вартості будівництва об’єктів», ст.31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 
складанні проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів 
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт тощо) 
за кошти міського бюджету, комунальних підприємств, установ, 
організацій у розмірі 3 590 грн. (три тисячі п’ятсот дев’яносто грн. нуль 
коп.). 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                 №90 
 
Про затвердження заходів щодо  
відзначення в Баранівській громаді 8 травня  
Дня пам’яті та примирення та 9 травня 
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 
 

З  метою відзначення в Баранівській громаді 72-ї річниці з Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, увічнення безсмертного подвигу народу, вшанування 
ветеранів Другої світової війни, пам’яті полеглих, збереження героїчних традицій 
українського народу, керуючись пп.8 ст.36 та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити заходи щодо відзначення в Баранівській громаді 72-ї річниці з Дня  

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що додаються. 
2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення в Баранівській громаді заходів, 

пов’язаних з 72-ю річницею з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у 
складі згідно з додатком. 

3. Затвердити кошторис витрат для проведення в Баранівській громаді заходів, 
пов’язаних з 72-ю річницею з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що 
додається. 

4. Робочій групі (Савчук В. А.) забезпечити виконання вище зазначених заходів. 
5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 

фінансування заходів.  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради О. С. Загорську. 
 
 

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

 
 



 

 

 
                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
    від 28.04.2017  №90 

 
 
 

ЗАХОДИ 
щодо відзначення 72-ї річниці 

Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

1. Забезпечити підготовку та проведення в Баранівській громаді урочистих, 
просвітницьких, культурно-мистецьких заходів з нагоди 72-ї річниці Дня  перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні  

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
Травень 2017 року 

2. Провести на майдані Волі та біля пам’ятних знаків урочисті мітинги з нагоди 
відзначення 72-ї річниці з Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і Дня 
пам’яті та примирення. Забезпечити участь керівництва міської ради у проведенні 
мітингів. 

                                                                  Відділ діловодства та організаційної роботи 
             міської ради,                                                                 

                                                           відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                   міської ради, 
                                                                   в. о. старости на підвідомчих територіях 

                                                                               8, 9 травня 2017 року 
3. Організувати на території громади за участю громадськості покладання квітів до 

пам’ятних знаків загиблим воїнам. 
                                                               Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

                                                                     міської ради, 
                                                                     в. о. старости на підвідомчих територіях 

9 травня 2017 року 
4. Забезпечити під час проведення урочистих мітингів на території  громади з нагоди 

відзначення Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні почесну варту біля 
пам’ятників загиблим воїнам та проходження у святковій колоні юнаків старших 
класів з прапорами у руках. 

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

9 травня 2017 року 
5. Організувати та провести в навчальних закладах громади тематичних уроків, 

виставок, виховних годин, бесід з історії Другої світової війни. 
                Відділ освіти 

                                                                                міської ради. 
                                                                                Протягом травня 2017 року 
6. Організувати експозиційні фотодокументальні виставки, години пам’яті з учнівською 

молоддю. 
                                                               Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

                                                                                міської ради. 
                                                                                9 травня 2017 року 
7. Організувати роботу польової кухні під час святкування Дня Перемоги. 

                                                      Відділ бухгалтерського обліку  
                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  



 

 

                                              та закупівель міської ради. 
   9 травня 2017 року 

8. Забезпечити виготовлення нагрудних маків та маків діаметром 30см. (символіки 
пам’яті жертв війни) . 

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

                                                                                 міської ради. 
До 9 травня 2017 року 

9. Провести в дошкільних навчальних закладах громади та в міському Будинку дитячої 
та юнацької творчості святкові заходи, присвячені 72-й річниці з Дня Перемоги.  

                                                                                  Відділ освіти міської ради 
4-9 травня 2017 року 

10. Підготувати сценарій проведення мітингу та концертно-розважальної програми з 
нагоди відзначення Дня Перемоги. 

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

До 1 травня 2017 року 
11. Виготовити та розповсюдити оголошення (рекламні афіші) про відзначення в 

Баранівській громаді 72-ї річниці з Дня Перемоги  
                                                                  Відділ діловодства та організаційної роботи 

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

                                                                   міської ради, 
                                                                   в. о. старости на підвідомчих територіях 

                                                                               До 07 травня 2017 року 
12. Виготовити та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» та «білборд» 

постерів, встановлених на вулицях Соборна і Звягельська, вітання з травневими 
святами.  

                                                            Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                   міської ради, відділ освіти міської  
                                                                   ради (Пилипко С. П) 

                                                                               До 07 травня 2017 року 
13. Спільно з ветеранськими організаціями відвідати учасників бойових дій та інвалідів 

Великої Вітчизняної війни на дому, обстежити умови їх проживання. Підготувати та 
вручити вітальні листівки, квіти, продуктові набори учасникам бойових дій та 
інвалідам Великої Вітчизняної війни, які проживають на території Баранівської 
громади, з нагоди відзначення Дня Перемоги. 

                                                                 Відділ діловодства та організаційної роботи 
                                                                              міської ради, відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                              та спорту міської ради 

                                                                        8-9 травня 2017 року 
14. Провести упорядкування братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків, 

споруджених на території Баранівської громади на честь подій Другої світової війни.  
Відділ благоустрою та житлово-  
Комунального господарства міської ради 
До 01 травня 2017 року 

15. Забезпечити святкове прикрашання центральних вулиць міста до Дня Перемоги. 
Відділ благоустрою та житлово-  
Комунального господарства міської ради 
Протягом 7-8 травня 2017 року. 

16. Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку, медичного супроводження в місцях 
проведення масових заходів з нагоди 72-ї річниці Дня Перемоги. 



 

 

                                                                  Відділ діловодства та організаційної роботи 
                                                                               міської ради  

9 травня 2017 року 
17. Організовувати та провести в бібліотеках, музеях, навчальних закладах, кімнатах 

бойової слави фотовиставки, виставки документів, книжкової продукції місцевих 
авторів на військову тематику та періодичних друкованих видань з публікаціями, 
присвяченими подіям Другої світової  війни. 

Відділ освіти міської ради, відділ  
культури, сім’ї, молоді та спорту міської 
ради 
Протягом 1-9 травня 2017 року 

18. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації програми заходів приурочених 
Дню Перемоги у Другій світовій  війні. 

Відділ освіти міської ради, відділ  
культури, сім’ї, молоді та спорту міської 
ради 
Протягом 1-9 травня 2017 року 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення виконкому 
від 28.04.2017  №90 

 
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення в Баранівській громаді заходів, пов’язаних  з 72-ю 
річницею з Дня Перемоги у Другій світовій війні 

 

САВЧУК 
Василь Андрійович   

- 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
органу ради, голова робочої групи 

ЗАГОРСЬКА 
Оксана Сергіївна  

- 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
органу ради, заступник голови робочої групи 

 
Члени робочої групи: 
 
ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович 

 
 
 
-
  

 
 
секретар міської ради 

ДЕМ’ЯНЮК  
Олена Юріївна  

- начальник управління фінансів міської ради 

СВІНЦІЦЬКА 
Наталія Іванівна  

- спеціаліст з інвестиційних питань міської ради 

ОШАТЮК  
Надія Богданівна  

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

ДОВГА 
Леся Юріївна 

- 
начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель міської ради 

КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна 
 
КУЦАН 
Людмила Леонідівна 

 

-начальник відділу діловодства та організаційної роботи 
міської ради 
 
- керуючий справами виконкому 
 

 
 

Керуючий справами виконкому                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                 №91 
 

 
 
Про взяття на соціальний  
квартирний облік 
 
        Розглянувши лист Служби у справах дітей районної державної адміністрації від 
28.03.2017 за № 172, відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з 
їх числа», ст.39 Житлового кодексу України, керуючись ст. 30 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи протокол засідання житлової комісії 
Баранівської міської ради від 24.04.2017 року №1, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. Поставити на соціальний квартирний облік Воробей Марину Володимирівну 

ХХХХХХХХ, уродженку с. Кашперівка Баранівського району Житомирської 
області, як дитину, позбавлену батьківського піклування. 
 

2. При наявності житла в першу чергу забезпечити Воробей М. В. соціальним 
житлом. 
 

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

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

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                 №92 

 
 
Про взяття на  
квартирний облік 

 
 

Розглянувши заяви громадян Малаховського Вадима Леонідовича  та Левчук 
Наталії Ігорівни та інші подані документи, відповідно до ст.ст. 30,42,53,59,73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст..ст. 34,40,45,46 Житлового Кодексу 
Української РСР, пунктів 13,20,25,26,45,46 Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, 
враховуючи висновки житлової комісії, виконавчий комітет міської ради 

 
     ВИРІШИВ:                                             

1. Поставити на першочерговий квартирний  облік згідно п.14 ст.12 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії її соціальному захисту», Малаховського 
Вадима Леонідовича, учасника бойових дій, який проживає у будинку батьків, за 
адресою: смт. Полянка, ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області. 

2. Поставити на квартирний облік в загальну чергу для поліпшення житлових умов 
Левчук Наталію Ігорівну, яка проживає у будинку батьків за адресою: м. 
Баранівка ХХХХХХХ. 

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  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                 №93 
 
Про проведення конкурсу «Кращий 
благоустрій населеного пункту на території  
Баранівської міської ради» 
 

З метою здійснення заходів спрямованих на приведення у належний стан кожного 
житлового будинку, благоустрою територій, покращення житлових умов проживання та 
гідного ставлення мешканців до свого населеного пункту, враховуючи рішення 
громадських слухань, проведених у населених пунктах Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Провести конкурс «Кращий благоустрій населеного пункту на території 
Баранівської міської ради». 

 
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу «Кращий благоустрій 

населеного пункту на території Баранівської міської ради», що додається. 
 

3. Утворити конкурсну комісію для оцінки об’єктів благоустрою на території 
Баранівської ОТГ, відбору учасників вище зазначеного конкурсу та визначення 
переможців у складі згідно додатка 1. 

 
4. Затвердити кошторис витрат для проведення конкурсу «Кращий благоустрій 

населеного пункту на території Баранівської міської ради» згідно додатка 2. 
 

5. Конкурсній комісії (Кокітко Н. В.) у своїй роботі керуватися Положенням про 
проведення конкурсу «Кращий благоустрій населеного пункту на території 
Баранівської міської ради». 

 
6. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель міської ради (Довга Л. Ю.) забезпечити фінансування даного 
конкурсу. 

 
7. 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 
                                                                            від 28.04.2017 №93 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсу «Кращий благоустрій населеного пункту 

на території Баранівської міської ради». 
 1. Загальні положення 
 1.1.      З метою поліпшення благоустрою сіл, залучення підприємств, організацій, 

установ та жителів Баранівської об’єднаної територіальної громади  до участі у спільній 
роботі по благоустрою, озелененню та покращенню санітарного стану будівель, 
прилеглих та дворових територій, кладовищ та враховуючи рішення громадських 
слухань, які відбулися в населених пунктах об’єднаної територіальної громади,  
запроваджено конкурс «Кращий благоустрій населеного пункту на території Баранівської 
міської ради». 

1.2. Конкурс проводиться щорічно з 1 травня по 15 червня поточного року. 
1.3. До участі у конкурсі запрошуються в. о. старости сіл старостинських округів, 

які знаходяться на території Баранівської міської ради. 
1.4. Підготовку та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія. 
2. Конкурсна комісія. 
2.1. Конкурсна комісія створюється для оцінки об’єктів благоустрою, відбору 

учасників конкурсу та визначення переможців. Склад її затверджується рішенням 
виконавчого комітету. 

2.2. Конкурсна комісія: 
2.2.1. оголошує про проведення конкурсу повідомленням в засобах масової 

інформації, на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 
2.2.2. відбирає учасників конкурсу за поданням в. о. старост сіл кожного 

старостинського округу. 
До подання додаються: 
-          інформація про учасника конкурсу, 
-          кольорові фотографії, пронумеровані та підписані, із вказівкою об’єктів, 

благоустрою, які заплановано покращити. 
Подання приймаються відділом діловодства та організаційної роботи Баранівської 

міської ради (вул. Соборна, 20, тел.3-10-21) з моменту опублікування рішення в засобах 
масової інформації до 15 червня поточного року; 

2.2.3. виїжджає на об’єкти для оцінки благоустрою на місці; 
2.2.4. складає протокол конкурсу; 
2.2.5. визначає переможців конкурсу та готує подання на ім’я міського голови для 
нагородження. 
3. Критерії оцінки об’єктів конкурсу “Кращий  благоустрій населеного пункту 

на території Баранівської міської ради”: 
3.1. Благоустрій прилеглої території (належне утримання зелених насаджень, газонів 

та квітників). 
3.2. Благоустрій кладовищ, які знаходяться на території населеного пункту. 
3.3. Облаштування вивісок та зовнішнього освітлення. 

        3.4. Наявність урн для сміття з поліетиленовими мішками на територіях населених 
пунктів 

3.5. Недопущення наклеювання оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, 
реклам на стінах будівлі. 

3.6. Недопущення складування будівельних матеріалів на прилеглій території без 
дозволу. 

3.7. Утримання прилеглої території в належному санітарному стані (прибирання 
сміття, викошування бур’янів). 



 

 

 3.8. Належний архітектурно-естетичний вигляд фасаду школи та садочка 
 3.9. Естетичне озеленення двору, наявність оригінальних клумб, газонів і інших 

насаджень та їх утримання. 
3.10. Наявність та благоустрій спортивних майданчиків та зон відпочинку. 
3.11. Активна участь учнів школи у благоустрої шкільної території та її належному 

утриманні. 
3.12. Наявність урн для сміття з поліетиленовими мішками  на шкільній території та 

при вході у школу. 
3.13. Наявність діючого зовнішнього освітлення на території школи, садочка. 
  
 4. Нагородження переможців конкурсу. 
 4.1. За результатами конкурсу конкурсна комісія визначає переможця, який 

нагороджуються: 
 за І місце: дипломом та цінним подарунком у вигляді грошової суми - 100000 тис. 

грн.; 
за ІІ місце: дипломом та цінним подарунком у вигляді грошової суми - 60000 тис. 

грн.; 
за ІІІ місце: дипломом та цінним подарунком у вигляді грошової суми - 40000 тис. 

грн.; 
4.2. Результати конкурсу «Кращий благоустрій населеного пункту на території 

Баранівської міської ради», публікуються в газеті “Баранівські Факти” та розміщуються 
на сайті Баранівської міської ради. 

 5. Умови використання коштів. 
5.1. Кошти можуть бути використані лише на ті цілі, які будуть обумовлені у 

протоколі громадських слухань, але у будь-якому випадку на покращення благоустрою 
або об’єктів соціального призначення (ФАП, будинки культури, церква, тощо). 

6. Фінансування конкурсу. 
6.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

Баранівської міської ради.  
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                          Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

                                                          від 28.04.2017 №93 
 

 
 

СКЛАД 
конкурсної комісії для оцінки об’єктів благоустрою на території Баранівської 

ОТГ, відбору учасників конкурсу та визначення переможців 
 

КОКІТКО                                                перший заступник міського голови з питань 
Наталія Володимирівна                       діяльності виконавчого органу ради,     
                                                                   голова комісії; 
 
САВЧУК            заступник міського голови з питань 
Василь Андрійович                діяльності виконавчого органу ради,     
                                                                   заступник голови комісії; 

 
СУС                                             спеціаліст з питань комунальної власності відділу 
Ірина Анатоліївна                                 містобудування та архітектури, земельних 
відносин та  
                                                                   комунальної власності міської ради, 
                                                                   секретар комісії; 
 
Члени комісії: 
 

ВИХОВСЬКИЙ начальник відділу благоустрою та житлово- 
Сергій Адамович                         комунального господарства міської ради; 
 

ВЕРЕТЕЛЬНИК головний спеціаліст юрисконсульт відділу 
Олександр Володимирович                     юридичної та кадрової роботи міської ради; 
 
ЗАГОРСЬКА                         заступник міського голови з питань 
Оксана Сергіївна                    діяльності виконавчого органу ради;    
 
КУЦАН керуючий справами виконавчого комітету 
Людмила Леонідівна             міської ради; 
 

НИКОЛИШИН начальник відділу освіти 
Ростислав Зіновійович             міської ради; 
 
ОШАТЮК начальник відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту 
Надія Богданівна                   міської ради; 
 
ШЕВЧУК начальник відділу містобудування та 

архітектури, 
Олена Григорівна                   земельних відносин та комунальної власності  
                                                                       міської ради; 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                            №94 
 

Про оголошення конкурсу на створення  
офіційної символіки Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади 

    

  

             З метою збереження історичної та культурної спадщини, утвердження звичаїв і традицій 
верховинського народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтями 22, 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

2. Затвердити конкурсну комісію щодо визначення переможців конкурсного відбору на створення 
офіційної символіки Баранівської міської об’єднаної територіальної громади у складі згідно з 
додатком. 

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком. 

4. Затвердити кошторис витрат для нагородження переможців конкурсу на створення офіційної 
символіки Баранівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком. 

5. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.) оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради 
(Довга Л. Ю.) забезпечити фінансування витрат згідно кошторису. 

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

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

 
 
 
 
 



 

 

 
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  рішення виконавчого комітету 
  від 28.04.2017 №94 

 
 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 
щодо визначення переможців конкурсного відбору на створення офіційної символіки 

Баранівської  об’єднаної територіальної громади 

Загорська  
Оксана Сергіївна 

     - заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
       органу ради, голова конкурсної комісії 

Ошатюк Надія  
Богданівна 
 

     - начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської  
       ради, заступник голови конкурсної комісії 

Завадська Жанна 
Сергіївна 
 

- головний спеціаліст з організаційної роботи відділу діловодства 
та організаційної роботи міської ради, відповідальний  
секретар конкурсу 

Члени комісії: 

Бенкіна Тетяна 
Григорівна   
 
Воробей Оксана                             
Борисівна                                 

 
- керівник гуртків міського будинку дитячої творчості 

 
- методист відділу освіти Баранівської міської ради 

Куцан Людмила 
Леонідівна 
 
Николишин Ростислав 
Зіновійович 

- керуючий справами виконкому міської ради 

 
 

- начальник відділу освіти міської ради 

 
 

Свінціцька Світлана 
Миколаївна 

- методист відділу освіти Баранівської міської ради 

  

Свінціцька Наталія 
Іванівна 
 
Пилипко  
Лариса Олексіївна   
 
ШляхтенкоВячеслав 
Васильович 
 
 
Кругліцька 

- провідний спеціаліст з інвестиційних питань  
 
 

- спеціаліст з інформаційних питань 

 
 

- директор міського Будинку культури 

 

- вчитель української мови та літератури І-ІІІ ступенів                                                       



 

 

Лариса Миколаївна  
 
Савчук 
Лариса Миколаївна                              

Баранівської ЗОШ №2 

- вчитель української мови та літератури  
            Баранівської гімназії 
 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  рішення виконавчого комітету 
  від 28.04.2017 №94 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

І. Загальні положення 

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення 
конкурсу на створення офіційної символіки Баранівської об’єднаної територіальної громади, вимоги 
до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо. 

1.2.    Організатором конкурсу є Виконавчий комітет Баранівської міської ради Житомирської області. 

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки: 

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.05.2017 по 30.07.2017;  

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 
01.08.2017 по 04.08.2017; 

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 05.08.2017 по 21.08.2017; 

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 22.08.2017; 

5 етап – затвердження Баранівською міською радою офіційної символіки об’єднаної територіальної 
громади – 01.09.2017. 

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається 
розпорядженням міського голови. 

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а 
також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не 
допускаються. 

1.6. Виконавчий комітет міської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а 
також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 
цього Положення.  

                                        ІІ. Загальні принципи герботворення 
 
   2.1. Загальновідомо, що перше враження - найсильніше. Знайомство з селом, містом або громадою 
часто починається з герба, встановленого перед в’їздом або розміщеного на сторінці в Інтернеті. Від 
того, наскільки цікаво і геральдично правильно створений герб, відповідно залежить перше враження 
від наших міст, сіл і громад. 
 
Багато хто може заперечити, що зараз не час для геральдики. Насправді це не вимагає великих витрат - 
а ось ефект, при вмілому використанні, може бути вельми вражаючим. 
 



 

 

Юридичною основою для впровадження місцевої символіки є Закон «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  та Указ Президента України «Про впорядкування геральдичної справи в Україні» №694/2000 
від 18 травня 2000р. 
 
    Власну символіку може мати як вся громада в цілому, так і населені пункти, що входять до її 
складу. 
 
   2.2. Для об’єднаних територіальних громад може існувати такий набір символіки: 
 
    2.2.1. Герб і прапор ОТГ – є базовим компонентом символіки, на його основі можуть створюватися 
інші компоненти.  
 
    2.2.2. Печатка, гімн, логотип та кольори громади. 
 
    2.2.3. Герби та прапори населених пунктів, що входять до складу громади (можливе використання 
елементів герба ОТГ). 
 
    2.2.4. Посадові знаки (колар голови громади, штандарт голови громади, знак голови громади, знак 
старости села, знак депутата). 
 
    2.2.5. Нагородні відзнаки (знак почесного громадянина, знак «За заслуги», Почесна грамота (з 
відзнакою), Подяка (з відзнакою) та iнші).  
 
   2.3.  При створенні герба є три основних етапи. 
 
   2.3.1 Перший етап - це ідея герба, тобто те, що ми хочемо сказати про свою малу батьківщину, чим 
пишаємося, що хочемо передати нащадкам. Для цього варто дати відповіді на такі питання: 
 
    -  по можливості з’ясувати всі попередні назви населеного пункту і період, під час якого він 
називався інакше, ніж сьогодні, і привести тлумачення кожного назви на документальній і / або 
легендарній основі; 
 
    - дізнатися, які назви носять частини населеного пункту чи громади, і пояснити, чому вони так 
називаються; 
 
    - описати географічне положення і рельєф місцевості, назви річок, струмків, ярів, озер, ставків, гір, 
пагорбів, долин, лісів і т.п. з тлумаченням кожного з них; 
 
    - дізнатися, які пам'ятники природи знаходяться на території населеного пункту чи громади (дерева, 
квіти, тварини з Червоної книги і т.п.); 
 
    - вказати, з якого часу відомий населений пункт від дати першої документальної згадки,  а також 
історичне джерело цієї інформації; 
 
    - чи проводилися археологічні розкопки на території населеного пункту чи громади? Коли? Що 
вони виявили? Які історичні останки, скарби або інші унікальні предмети були знайдені в межах 
населеного пункту чи громади; 
 
    - які історичні, цивільні або релігійні пам'ятники знаходяться на території населеного пункту чи 
громади; 
 
    - вказати святого-покровителя для кожної церкви, культ, рік зведення, засновників церкви і чи є в 
церкві старовинні надгробні пам'ятники; 



 

 

 
    - які музеї, меморіальні будинки знаходяться в населеному пункті та громаді; 
 
    - вказати чисельність населення, основні національності і конфесії (у відсотках); 
 
    - звідки і в якому столітті переселилися в дану місцевість перші мешканці; 
 
    - які унікальні традиції, перекази, звичаї, легенди здавна відомі в вашому населеному пункті та 
громаді; 
 
    - якими ремеслами і заняттями славляться люди у вашій місцевості в порівнянні з сусідами; 
 
   - які колективні прізвиська були дані місцевим жителям сусідами і з якої причини - дійсної або 
вигаданої; 

- розкажіть коротко про спосіб життя місцевих людей. Який девіз зміг би їх охарактеризувати як 
колективну сутність; 
 
   - які шляхетські сім'ї володіли цими землями, в які історичні періоди і що зробили для розвитку 
даної місцевості. Які легенди (добрі чи злі) збереглися в пам'яті людей про них; 
 
    - які відомі особистості країни вийшли з вашого населеного пункту чи громади? Вкажіть і інші 
історичні особистості, пов'язані якимось чином громадою; 
 
    - перерахуйте основні економічні, освітні, культурні, військові або інші установи населеного пункту 
чи громади; 
 
    - якими гербами, печатками або емблемами користувалися (якщо були) раніше населені пункти 
громади. Прикладіть їх малюнки і описи, відомості про авторів, про їх затвердження, зміну і т.п.; 
 
    -  які елементи вважаються особливо представницькими для вашого населеного пункту та громади. 
Які емблеми, на вашу думку, слід зобразити на новому гербі населеного пункту та громади, які 
дозволять максимально індивідуалізувати населений пункт та громаду у порівнянні з сусідніми; 
 
   - назвіть інші деталі, які зможуть, на вашу думку, допомогти в створенні герба вашого населеного 
пункту чи громади; 
 
    Для цього варто залучити до роботи місцевих краєзнавців, істориків, можливо, провести конкурс 
ідей. 
 
       2.3.2. Другий етап - відображення знайденої ідеї засобами геральдики. Тут повинен працювати 
професійний геральдист, який знає і розуміє закони геральдики та має досвід в розробці гербів. 
Геральдика - це історична дисципліна, зі своїми правилами й законами, перевіреними протягом 
століть. 
 
    Нерідко зустрічається ситуація, коли прекрасна ідея герба зведена нанівець незнанням правил 
геральдики. Результат - не візитна картка села чи громади, якою можна було б пишатися, а непоказна 
картинка, яку ніяково показати гостям. Це стосується і прапорів. 
 
    2.3.3.Третій етап - офіційне затвердження символіки окремим рішенням місцевого органу влади, 



 

 

при цьому рішення обов'язково повинно містити в якості додатків малюнки герба й прапора, а також 
положення про порядок використання місцевої символіки. 

 
ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ГЕРАЛЬДИКИ І ПРАПОРНИЦТВА МІСТ, 
СЕЛИЩ, СІЛ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

    3.1. В рамках розвитку місцевої символіки для історичних міст, селищ та сіл, котрі мали давніше 
міські права, проводиться: 
 
    - виявлення, вивчення та встановлення змісту і причин виникнення всіх давніх знаків, які 
використовувалися, з пізнішою реставрацією герба за можливим найдавнішим зображенням; 
 
    - у випадку використання в давньому гербі символів, поширених в інших знаках, вводити додаткові 
елементи, котрі вказували б на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній 
громаді; 
 
    - у разі вживання у давньому гербі елементів, що не придатні для використання у сучасних умовах 
(скажімо - знаки окупаційної влади чи ідеологічні символи) та у разі відсутності будь-яких даних про 
давні герби - розробка нового знака. 
 
    3.2. Для давніх поселень, які отримали міські права тільки в кінці ХІХ-ХХ ст., та сіл, що мали якусь 
атрибутику на давніх печатках: 
 
    - аналогічно, як і для першої групи, але з урахуванням символіки печаток. 
 
    3.3. Для нових міст, селищ, сіл, територіальних громад, які ніколи не мали жодних знаків: 
 
    - розробка нового герба з урахуванням відповідей на питання, наведені в попередньому розділі. 
 
    Загальні вимоги: 
 
    3.3.1. Герб мусить подаватися у щиті. Рекомендована форма щита для територіальних громад, міст, 
селищ, сіл - із заокругленою нижньою частиною. 
 
    3.3.2. У гербі застосовуються метали (срібло і золото) та кольори (синій, червоний, чорний, зелений 
і пурпуровий). 
 
    Обов'язковим є дотримання правила геральдичної колористики, за яким можна наносити «металеві» 
фігури у «кольоровому» полі щита та навпаки, але недопустимо наносити «метал» на «метал» чи 
«колір» на «колір» (скажімо, зелений елемент на синьому полі неприпустимий). 
 
    3.3.3. Гербовий малюнок має відповідати вимогам геральдичної композиції. 
 
    3.3.4. У щиті герба можуть застосовуватися ділення. 
 
    Бажаним є використання однопольових гербів або з малою кількістю ділень, що диктується як 
історичною традицією, так і вимогами виразності знака. 
 



 

 

    3.3.5.У щиті герба використовуються т. зв. геральдичні і негеральдичні фігури. Бажано 
застосовувати невелику кількість фігур, не перевантажуючи герб. 
 
    Зображені у полі щита й повернуті у профіль людські постаті, тварини, риби, птахи, фантастичні та 
легендарні істоти мають дивитися геральдично праворуч (вліво від глядача, оскільки в геральдиці 
сторони рахуються з точки зору того, хто несе щит). Виняток робиться у випадку зображення у щиті 
двох таких істот, які можуть бути повернуті одна до одної обличчям або спинами. При зображенні у 
полі щита рухомих засобів (наприклад: човен, тварина, що біжить і т. п.) напрямок іхнього руху має 
бути геральдично вправо (вліво від глядача). 
 
    3.3.6. Малюнок має бути двомірним, без півтіней і перспективних зображень. 
 
    3.3.7. До гербового малюнку (у щит) не дозволяється вносити зображення Державного герба 
України, дату заснування, назву гербоносія чи інші. Такі деталі можуть вкомпоновуватися поза 
щитом, на додаткових планках чи стрічках при використанні герба на значках, в'їзних знаках, 
вимпелах, сувенірах тощо. 
 
    3.3.8. Не допускається використання у гербах, позащитових елементах та прапорах символів і 
атрибутів іноземних держав. 
 
    3.3.9. Не допускається використання одночасно різними користувачами однакових гербів чи 
прапорів (у т. ч., наприклад, місто і село, або село і громада). 
 
    3.3.10. Символіка герба має відображати одну або кілька особливостей поселення чи громади 
(наприклад: його назву, причини розвитку, специфічних місцевих представників фауни чи флори і т. 
п.). Недоцільно перенасичувати герб багатьма сюжетами або вносити до нього поширені елементи 
(шестерня, колосок, хвилі, калина, лелека), котрі можуть характеризувати і будь-яке інше поселення. 
 
    3.3.11 Символіка прапора може: 
 
    - повторювати гербовий малюнок без щита; 
 
    - мати кольори та окремі елементи герба; 
 
    - нести зображення герба у щиті (хоча цей принцип вважається найпростішим); 
 
    - мати самостійне значення. 
 
    3.3.12. У прапорі, на відміну від герба, можливе використання більшої кількості кольорів та їх 
відтінків (замість срібла і золота доцільно вживати відповідно білий і жовтий колір; срібними й 
золотими можуть залишатися елементи герба, якщо він наноситься на прапорі). 
 
    3.3.13. Для прапора обов'язково нормується співвідношення сторін та пропорції основних фігур, 
оскільки цей символ може тиражуватися у різних розмірах і в усіх випадках має відповідати 
еталонному зображенню. Розміри та вигляд древка чи навершя (вістря) не нормуються. 
 
    3.4.Окремі положення: 
 
    3.4.1. У гербах сіл, міст та громад рекомендується щит вписувати у декоративний картуш та 



 

 

увінчувати: 
 
    - для міст - срібною міською мурованою короною з трьома зубцями; 
 
    - для історичних сіл, які колись мали міські права, - червоною міською мурованою короною з 
трьома зубцями; 
 
    - для решти сіл - золотою сільською короною. 
 
    - для територіальних громад – територіальною короною. 
 
    3.4.2. Прапори міст, міських районів, селищ, сіл і територіальних громад мають квадратну форму. 
Можуть застосовуватися як звичайні прапори (з вертикальним кріпленням до древка), з додатковим 
горизонтальним кріпленням (у стаціонарних умовах - в сесійному залі чи кабінеті міського голови) або 
як хоругви (тільки з горизонтальним кріпленням). 

ІV. Мета і завдання конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної 
символіки Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади; 
- написання тексту гімну територіальної громади під музику існуючого гімну. 

4.2. Завданнями конкурсу є: 

- залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 
- створення бренду; 
- популяризація Баранівської громади; 
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого 
краю, національної самосвідомості; 
- розроблення та створення офіційної символіки Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади (герба, прапора, гімну). 

 V. Порядок участі у конкурсі 

 5.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи. 

5.2. Участь у конкурсі безкоштовна. 

5.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 
5 цього Положення. 

5.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях. 

5.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та 
використання з метою проведення конкурсу. 

5.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в 
електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення. 



 

 

VI. Вимоги до конкурсних робіт 

6.1. Вимоги до ідеї ескізу герба та прапора об’єднаної територіальної громади 

Герб об’єднаної  територіальної громади 

6.1.1. Ідея ескізу герба Баранівської міської об’єднаної територіальної громади повинен бути 
виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні 
техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. 

6.1.2.  Ідея ескізу герба повинен відображати характерні особливості населеного пункту, містити 
малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Баранівську громаду серед 
інших населених пунктів. 

Прапор об’єднаної територіальної громади 

6.1.3. Ескіз прапора Баранівської міської об’єднаної територіальної громади повинен бути виконаний 
на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки 
виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. 

6.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення 
сторін прапора має становити 2:3. 

6.2. Вимоги до тексту гімну територіальної громади 

6.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати 
загальновизнаним етично-моральним нормам. Допускається використання місцевих діалектизмів. 

6.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору 
(ритм, рима, благозвучність та ін). 

6.2.3.Текст гімну об’єднаної територіальної громади повинен відображати історичну і культурну 
спадщину, звичаї і традиції всіх населених пунктів, які входять до Баранівської міської ради, 
прагнення його мешканців жити на цій території. 

6.2.4. Текст має бути авторськими та не містити плагіату. 

VII. Вимоги до комплекту конкурсних робіт 

7.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора об’єднаної територіальної громади учасник 
подає (надсилає) наступні документи: 

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається); 

- кольорове зображення герба об’єднаної територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в 

електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi); 

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу 

формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx); 

- кольорове зображення прапора об’єднаної територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 

або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi); 



 

 

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому 
елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx). 

7.2. На конкурс з написання тексту гімну об’єднаної територіальної громади учасник подає 
(надсилає) наступні документи: 

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається); 

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx); 

VIII. Порядок подачі та допуск до участі конкурсних робіт 

8.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Виконавчого комітету Баранівської 
міської ради на адресу: вул. Соборна,20, м. Баранівка, Житомирська обл., 12701.  

8.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну 
скриньку b.meriya@.ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Баранівської громади» або 
«Текст гімну Баранівської громади». 

8.3. Конкурсні роботи оцінюватимуться за  12 (дванадцяти) бальною системою. 

8.4. До участі у конкурсі не допускаються особи, роботи яких набрали менше 9 (дев’яти) балів. 

IX. Нагородження переможців конкурсу 

 9.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість балів та 
голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені Баранівською міською радою як 
офіційна символіка об’єднаної територіальної громади. 

9.2. Переможець у конкурсі на кращий герб об’єднаної територіальної громади одержує грошову 
винагороду у сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень, на кращий прапор об’єднаної територіальної 
громади одержує грошову винагороду у сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень. 

9.3. Переможець у конкурсі на кращий текст гімну об’єднаної територіальної громади одержує 
грошову винагороду у сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот тисяч) гривень. 

9.4. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та 
суміжні права на символіку організатору конкурсу –Виконавчому комітетуБаранівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Зразок заявки на участь у конкурсі: 

 Виконавчий комітет  
Баранівської міської ради  
Житомирської області 

  
 Вул.Соборна,20, м. Баранівка, Житомирська 

обл.12701, тел. (04144) 3–10–21 

  
 

  
 прізвище,  ім’я,  по батькові 

  
 місце  проживання 

  
 контактний  телефон 

  
 електронна  пошта 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсі на створення офіційної символіки  

Баранівської об’єднаної територіальної громади  
 
 

Прошу мені дозволити участь у конкурсі 
 

□ 
 
зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади 
 

 

□ 
 
з написання тексту гімну територіальної громади 
 

Додатки. 
З умовами  проведення конкурсу на створення офіційної символіки Баранівської 

об’єднаної територіальної громади ознайомлений та погоджуюсь. 
 
 

     
дата  підпис  прізвище, ініціали 

 
Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
                                                                        РІШЕННЯ 
                                                    виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                                  № 95 
 

 
 
 
Про затвердження у новому складі  
комісії з організації проведення  
почесних поховань  
 

У зв’язку із кадровими змінами та з метою належної організації поховань на 
території Баранівської міської ради, керуючись п. 11 ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Затвердити комісію з організації проведення почесних поховань у новому 

складі згідно додатку. 
2. Рішення виконавчого комітету від 23.12.2015 року № 37 «Про затвердження 

складу комісії з організації проведення почесних поховань» вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

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



 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

                                                                            від 28.04.2017 № 95 
 
 

СКЛАД 
комісії з організації проведення почесних поховань 

 
 
Савчук  
Василь  Андрійович                  - заступник міського голови з питань  
                                                       діяльності виконавчого органу ради, голова комісії 
 
Радзевіл 
Людмила Анатоліївна               - спеціаліст по транспорту та ЖКГ відділу  
                                                       благоустрою та житлово-комунального господарства 
                                                       міської ради, секретар комісії 
 
Члени комісії:  
 
Виховський  
Сергій Адамович                       - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                       господарства міської ради 
 
Кольосов 
Леонід Юрійович                       - робітник кладовища відділу благоустрою та житлово- 
                                                        комунального господарства міської ради 
 
Полюшкевич 
Олександр Вікторович               - диспетчер з планувань відділу благоустрою та житлово- 
                                                         комунального господарства міської ради 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
28.04.2017                                                                                                     № 96 
 
Розгляд заяви щодо погодження 
кандидатури опікуна 
 
      Розглянувши заяву Тимчука Миколи Олексійовича, жителя с. Смолдирів про його 
можливість виконувати обов’язки опікуна,  керуючись підпунктом 4 пункту б частини 
першої статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 56, 60 Цивільного кодексу України, Правилами опіки та піклування, 
затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства   
праці   та   соціальної    політики    України    від     26.05.99   №34/166/131/88 та 
враховуючи протокол засідання координаційної ради з питань охорони дитинства при 
виконкомі міської ради від 26.04.2017р. №2, виконавчий комітет міської ради      
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити висновок координаційної ради з питань охорони дитинства при 
виконкомі міської ради про можливість виконувати обов’язки опікуна Тимчук 
Миколою Олексійовичем, ХХХХХХХХХ., щодо його сина Тимчука Максима 
Миколайовича, ХХХХХХХХ згідно з додатком. 

2. Рекомендувати Тимчуку М. О. звернутись з поданням до Баранівського районного 
суду щодо призначення його опікуном по відношенню до сина Тимчук М.М. в разі 
визнання останнього судом недієздатним. 

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

 
 
 

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



 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

                                                                   від 28.04.2017 №96 
 
 

Висновок  
координаційної ради з питань охорони дитинства при виконкомі міської ради 

про можливість виконувати обов’язки опікуна Тимчуком М.О. щодо сина  
Тимчука М.М. 

 
Розглянувши заяву Тимчука Микола Олексійовича, ХХХХХХ. щодо надання 

висновку координаційної ради з питань охорони дитинства при виконкомі міської ради 
про можливість виконувати ним обов’язків опікуна щодо сина Тимчука Максима 
Миколайовича, ХХХХХХХХ., інформацію заявника, розглянувши акт оцінки потреб 
дитини та її сім’ї з’ясовано наступне:  

Тимчук М.О. проживає з дружиною Тимчук О. М., 22.02.1978 р.н., сином Тимчук 
М.М., ХХХХХХХ., сином Тимчук М.М., 18.11.2003  р.н. та сином Тимчук Б.М., 
ХХХХХХХ. за адресою: ХХХХХХХ, с. Смолдирів. 

Будинок, в якому проживає сім’я знаходиться в задовільному стані, утримується 
домашнє господарство, обробляється земельна ділянка. 

Микола Олексійович з дружиною здійснює належний постійний догляд за сином 
Тимчуком Максимом, який має інвалідність 1 групи, лежачий, потребує стороннього 
догляду, постійного лікування, значних фінансових витрат. 
        Виходячи з вище вказаного, керуючись ст.60 Цивільного кодексу України, на 
підставі складеного акта оцінки потреб дитини та її сім’ї, координаційна рада з питань 
охорони дитинства при виконкомі міської ради дійшла висновку про можливість 
виконувати Тимчуком Миколою Олексійовичем обов’язків опікуна щодо сина Тимчука 
Максима Миколайовича.  
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 97 
 

 
Про погодження надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою 

       щодо відведення земельних ділянок 
       для ведення особистого селянського 
       господарства, які розташовані за  
       межами населеного пункту 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 
населених пунктів, розглянувши листи-звернення Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області №18-6-0.334-3760/2-17 від 28.03.2017 р., №8-6-
0.331-3657/2-17 від 24.03.2017 р., №18-6-0.334-3814/2-17 від 29.03.2017 р., відповідно до 
рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.03.2017 р. №192, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. Стаднюку Миколі 
Володимировичу, який проживає в с.Йосипівка на території Баранівської 
ОТГ Житомирської області.  Земельна ділянка розташована за межами 
с.Йосипівка і належить до земель запасу сільськогосподарського 
призначення. 

2. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. М,яновському Юрію 
Анатолійовичу, який проживає в с.Смолирів на території Баранівської ОТГ 
Житомирської області.  Земельна ділянка розташована за межами 
с.Смолдирів і належить до земель запасу сільськогосподарського 
призначення. 

3. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. Вишинській Тетяні Вікторівні, 
яка проживає в с.Стара Гута на території Баранівської ОТГ Житомирської 
області.  Земельна ділянка розташована за межами с.Стара Гута і належить 
до земель запасу сільськогосподарського призначення. 



 

 

4. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. Вишинській Ользі Григорівні, яка 
проживає в м.Баранівка на території Баранівської ОТГ Житомирської 
області.  Земельна ділянка розташована за межами с.Стара Гута і належить 
до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

5. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. Козиру Миколі Володимировичу, 
який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ на території Баранівської ОТГ 
Житомирської області.  Земельна ділянка розташована за межами с.Вірля і 
належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

6. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства гр. Нестеруку Олександру 
Петровичу, яка проживає в с.Стара Гута на території Баранівської ОТГ 
Житомирської області.  Земельна ділянка розташована за межами с.Стара 
Гута і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. 

7. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки загальною площею 11,0 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва ПП «ГАЛЕКС-АГРО», 
зареєстрованого за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський 
район, с. Стриєва, ХХХХХХХ. Земельна ділянка розташована за межами с. 
Рогачів Баранівського району Житомирської області і належить до земель 
запасу сільськогосподарського призначення. 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 98 
 

 
Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

 
 
Розглянувши заяви ФОП Дем,яненка І.В., Вовка М.П., Кравчука О.П., Сідорської І.В., 

Чернишова М.В., Дідковського Ю.В., Пилипчук Г.А., Єфакіної Н.О., директора ТОВ 
«Дарсі-Фарм», Олійника В.П., ФОП Рибачука О.М., ФОП Митщик Л.В., Цимбалюк Т.В. 
про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна, які розташовані на 
земельних ділянках, які перебувають у власності або в оренді, з метою впорядкування 
нумерації житлових будинків та будівель, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-з об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності фізичній особі-підприємцю 
Дем,яненку Івану Вікторовичу і розташований на земельній ділянці 
площею 0,2663 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості (кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:004:1526). 

2. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-п об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності фізичній особі-підприємцю 
Дем,яненку Івану Вікторовичу і розташований на земельній ділянці 
площею 0,2276 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості (кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:004:1524). 

3. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-о об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Вовку Миколі Петровичу і 
розташований на земельній ділянці площею 0,0456 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1517). 

4. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-к об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Кравчуку Олександру 
Павловичу і розташований на земельній ділянці площею 0,2634 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1519). 



 

 

5. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-а об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Сідорській Інні Володимирівні 
і розташований на земельній ділянці площею 0,1075 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1411). 

6. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-м об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Чернишову Миколі 
Вікторовичу і розташований на земельній ділянці площею 0,0417 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1470). 

7. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-л об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Чернишову Миколі 
Вікторовичу і розташований на земельній ділянці площею 0,2275 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1471). 

8. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-н об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Чернишову Миколі 
Вікторовичу і розташований на земельній ділянці площею 0,3856 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1469). 

9. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-в об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Дідковському Юрію 
Володимировичу і розташований на земельній ділянці площею 0,0997 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1413). 

10. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-р об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Дідковському Юрію 
Володимировичу і розташований на земельній ділянці площею 0,1173 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1468). 

11. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-е об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Пилипчук Галині Андріївні і 
розташований на земельній ділянці площею 0,0291 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1414). 

12. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-с об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Єфакіній Ніні Олександрівні і 
розташований на земельній ділянці площею 0,0422 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

13. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-г об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності ТОВ «Дарсі-Фарм» і 
розташований на земельній ділянці площею 0,0165 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1412). 



 

 

14. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-т об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Олійнику Володимиру 
Петровичу і розташований на земельній ділянці площею 0,0174 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1474). 

15. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-д об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності ФОП Рибачуку Олександру 
Миколайовичу і розташований на земельній ділянці площею 0,0287 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1416). 

16. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-б об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності ФОП Мищик Ларисі 
Володимирівні і розташований на земельній ділянці площею 0,0096 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1417). 

17. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2-у об’єкту нерухомого 
майна, який належить на праві власності гр.Цимбалюк Тетяні Вікторівні і 
розташований на земельній ділянці площею 0,1092 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1472). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 99 
 

 
Про розгляд заяви на  
реконструкцію житлового будинку 

 
 
Розглянувши заяви громадян на будівництво та реконструкцію приміщень, інших 

об’єктів, документи, додані до них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Погодити Головні Валентині Іванівні, яка проживає за адресою: 
пр.ХХХХХХХХ в м.Баранівка, реконструкцію житлового будинку, який 
розташований по ХХХХХХХХХ в м.Баранівка. 

2. Зобов’язати Головню В.І. погодити відповідність намірів щодо 
реконструкції житлового будинку у відділі містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації та 
проводити реконструкцію відповідно до будівельного паспорта. 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 100 
 

 
Про утворення комісії по перевірці 
орендованих земельних ділянок, на яких  
розташовані водні об’єкти на території 
Баранівської ОТГ 

 
З метою перевірки дотримання умов договорів оренди земельних ділянок під 

водними об’єктами на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
цільового призначення земельних ділянок, обмежень та обтяжень на землю, умов 
використання земельних ділянок, сплати орендної плати за землю,  керуючись Законом 
України «Про оренду землі», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Створити комісію по перевірці орендованих земельних ділянок, на яких 
розташовані водні об’єкти на території Баранівської ОТГ у складі згідно 
додатку. 

2. Затвердити Положення про комісію по перевірці орендованих земельних 
ділянок, на яких розташовані водні об’єкти на території Баранівської ОТГ, 
що додається. 

3. Комісії (Савчук В. А.) провести обстеження використання земельних 
ділянок під водними об’єктами на території Баранівської ОТГ на предмет 
дотримання умов договору оренди та чинного законодавства: Земельного 
кодексу України та Водного кодексу України. За результатами перевірки  
скласти відповідні акти обстеження. 

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

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



 

 

                                      Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

                                                          від 28.04.2017 № 100 
 
 

СКЛАД 
комісії по перевірці орендованих земельних ділянок, на яких розташовані водні 

об’єкти на території Баранівської міської ради 
                                 

Савчук  
Василь Андрійович                          – заступник міського голови з  
                                                              питань діяльності виконавчих органів ради, 
                                                              голова комісії 
Шевчук 
Олена Григорівна                            – начальник відділу містобудування та  
                                                             архітектури, земельних відносин та  
                                                             комунальної власності, заступник голови комісії 
Сус  
Наталія Володимирівна                 - спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних 
                                                            ресурсів, секретар комісії 
 
Члени комісії: 
 
Ковальський 
Олег Володимирович                     – депутат Баранівської міської ради (за згодою) 
 
Підгурський  
Микола Петрович                          – депутат Баранівської міської ради (за згодою) 
Яблонська 
Інна Станіславівна                              – депутат Баранівської міської ради (за згодою) 
 
Виховський  
Сергій Адамович                              – начальник відділу благоустрою та  
                                                              житлово-комунального господарства  
                                                              міської ради 

 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

                                                                  від 28.04.2017 №100 
 

 
 

Положення 
про комісію по перевірці орендованих земельних ділянок, на яких 

розташовані водні об’єкти на території Баранівської ОТГ 
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  

Положення про  комісію  яка здійснює перевірку  орендованих  земельних 
ділянок, на яких розташовані водні об’єкти з надання в користування на умовах оренди 
водних об’єктів, розташованих в Баранівській міській об’єднаній територіальній 
громаді визначають механізм надання водних об’єктів, які розташовані в межах 
об’єднаної територіальної громади. 

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування  
на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного 
призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських 
потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей, проведення науково-дослідних робіт. 
Не підлягають передачі у користування на умовах оренди: 
для рибогосподарських потреб водні об’єкти, що використовуються для питних потреб, 
- водні об’єкти розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають  
під охороною відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд 
водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта 
використовується для двох і більше цілей (крім рекреації); 
- річки, струмки, канали. 
  
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 
  
1. Орендарі водних об’єктів мають право: 
- використовувати орендований водний об’єкт відповідно до його призначення та умов 
договору оренди; 
- дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в 
порядку, встановленому Водним кодексом України; 
- вносити з дозволу орендодавця зміни до складу орендованого майна, проводити його 
реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості; 
- самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого 
водного об’єкта; 
- мати інші права передбачені договором оренди водного об’єкта. 
 
2. Орендарі водних об’єктів зобов’язані: 
вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату земель водного фонду і водного 
об’єкту; 
економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення  
і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану 
водного об’єкта; 



 

 

експлуатувати водні об'єкти відповідно до режимів роботи, встановлених для них 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного 
господарства; 
оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними  
у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 ,, Про затвердження Типового договору 
оренди водних об’єктів“ . Передачу в користування гідротехнічних споруд здійснює їх 
балансоутримувач; 
отримати дозвіл на спеціальне водокористування в Департаменті екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації відповідно до статей 48, 49 та 70 Водного 
кодексу України; 
встановити умови загального водокористування, погодити їх  
з орендодавцем та довести їх до відома населення. Передбачити місця безоплатного 
забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на 
човнах, любительське і спортивне рибальство тощо) відповідно до статті 47 Водного 
кодексу України; 
дотримуватись норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності у 
регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 30.01.2013 № 45 „Про затвердження Зон аквакультури 
(рибництва) та рибопродуктивності по регіонам України“, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 11.02.2013 за № 240/22772 (для водних об’єктів наданих 
для рибогосподарських потреб); 
оформити документи відповідно до Закону України ,, Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів“ та Інструкції про порядок 
здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх 
використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом 
Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 64/14755, після отримання в оренду 
водного об’єкту для рибогосподарської діяльності; 
у разі невідповідності водного об’єкту обов’язковим умовам для здійснення 
рибогосподарської діяльності в умовах аквакультури, рибогосподарська діяльність на 
таких об’єктах здійснюється шляхом створення спеціальних товарних рибних 
господарств, діяльність яких визначається Інструкцією про порядок здійснення штучного 
розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в 
спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету 
рибного господарства України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2008 за № 64/14755; 
- погоджувати підвищення або зниження рівня води у рибогосподарських водних 
об’єктах з органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства; 
дотримуватися: 
- вимог Закону України ,, Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів“; 
- під час здійснення господарської діяльності у сфері рибного господарства; 
- встановлених лімітів використання води, а також санітарних нормативів щодо якості 
води та інших вимог по впорядкуванню території, проводити профілактичні та 
протиепідемічні заходи; 
- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння 
шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища; 
- безперешкодно допускати на свої об’єкти державних інспекторів,  
для здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, посадових осіб, які здійснюють 



 

 

контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в галузі охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, для 
здійснення перевірок додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно 
необхідну інформацію; 
- своєчасно інформувати орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень; 
- здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть 
спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації 
аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством; 
подавати організаціям у визначені строки та за формами, затвердженими в 
установленому порядку, що належать до сфери: 
управління Державного агентства водних ресурсів України та Департаменту екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації, звіти про водокористування (звіт 
2-ТП (водгосп); 
- управління Державного агентства рибного господарства України в установленому 
порядку звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури; 
- виконувати інші обов’язки щодо використання і охорони вод  
та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством; 
- якщо недбале ставлення користувача до водойми або інші дії чи бездіяльність призвели 
до її деградації (виснаження, забруднення, засмічення, погіршення технічного стану 
гідротехнічних, рибозахисних та інших споруд, зменшення біологічної продуктивності 
тощо), користувач зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
 
 
  
ІІІ. НАДАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ та рибогосподарських технологічних водойм НА 
УМОВАХ ОРЕНДИ 
  
Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцями водних об’єктів, 
що надаються у користування на умовах оренди в межах Обєднаної тереторіальної 
громади , є сільські, селищні та міські ради, за межами населених пунктів.  
У разі відсутності договору оренди водних об’єктів та за наявності укладеного договору 
оренди землі водного фонду, право користування водними об’єктами на умовах оренди 
оформляються шляхом укладення договору оренди водних об’єктів, без проведення 
земельних торгів. 
- Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності 
паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення та форму паспорта, затвердженого 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (далі – 
Порядок). 
- Паспорт водного об’єкта підлягає перегляду кожні 5 років та в разі змін технічних 
параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки 
(водотоку) та відповідному коригуванню. 
- Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно  
до Порядку його розроблення. 
- Типовий договір оренди водних об’єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.05.2013 № 420 „Про затвердження Типового договору оренди водних 
об’єктів“. 



 

 

- Плата за користування водним об’єктом на умовах оренди складається з орендної плати 
за використання земельної ділянки та орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт. 
Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається 
грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України „Про оцінку 
земель“ та Податкового кодексу України. 
Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджена 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.2013  
за № 986/23518. 
  
ІV. ПЕРЕДАЧА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ оренди при 
наявності діючого договору оренди землі водного фонду 
  
У разі відсутності договору оренди водних об’єктів та за наявності діючого договору 
оренди землі, право користування водним об’єктом на умовах оренди оформляється 
шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.05.2013 № 420 „Про затвердження типового договору оренди 
водних об’єктів“ з урахування умов договору оренди земель водного фонду та доданої до 
нього документації із землеустрою на термін, що не перевищує терміну дії договору 
оренди земельної ділянки. 
Фізична або юридична особа, зацікавлена в одержанні в оренду водного об’єкта, який 
знаходиться за межами населеного пункту, звертається із заявою до обласної державної 
адміністрації. 
До заяви додаються: 
план або схема об’єкта оренди; 
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших 
прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів; 
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
документація із землеустрою; 
копії завірених у встановленому порядку: 
установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для 
громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб – підприємців), витягу 
з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців); 
копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об’єктом; 
паспорт водного об’єкта; 
довідка районної державної адміністрації про дотримання істотних умов договору оренди 
земельної ділянки. 
Секретар Комісії здійснює підготовку проектів договорів оренди водних об’єктів, які 
розташовані у межах об’єднаної територіальної громади та подає їх на розгляд Комісії. 
Комісія шляхом обстеження орендованих водних об’єктів складає відповідні акти 
обстеження.  
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими  
в користування на умовах оренди та їх нецільове використання, недотримання умов 
договору є підставою для його розірвання у судовому порядку. 
Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання 
забороняється. 
У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з 
охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, його експлуатації відповідно 
до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність 
оформлення права користування гідротехнічними спорудами. 



 

 

Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами 
договору оренди водного об’єкта, та отримання дозволу  
на спеціальне водокористування відповідно до статей 44, 48 Водного кодексу України. 
По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про 
продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об’єкт від орендаря 
згідно з актом приймання-передачі. 
Спори, пов’язані з користуванням водними об’єктами, вирішуються  
за згодою сторін та/або у судовому порядку. 
Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих  
у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним 
законодавством. 
  
V . Передача рибогосподарської технологічної водойми у користування на умовах оренди 
при наявності діючого договору оренди землі водного фонду 
У разі відсутності договору оренди водних об’єктів та за наявності діючого договору 
оренди землі, право користування водним об’єктом на умовах оренди оформляється 
шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.05.2013 № 420 „Про затвердження типового договору оренди 
водних об’єктів“ з урахуванням умов договору оренди земель водного фонду та доданої 
до нього документації із землеустрою на термін, що не перевищує терміну дії договору 
оренди земельної ділянки. 
У разі відсутності договору оренди водних об’єктів та за наявності укладеного договору 
оренди землі водного фонду, право користування водними об’єктами на умовах оренди 
оформляються шляхом укладення договору оренди водних об’єктів, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 „Про затвердження 
типового договору оренди водних об’єктів“ з урахуванням умов договору оренди земель 
водного фонду та доданої до нього документації із землеустрою без проведення 
земельних торгів. 
Рибогосподарські технологічні водойми, які знаходяться за межами населених пунктів, у 
межах міст обласного значення, а також які не входять  
до складу певного району для цілей аквакультури надаються юридичній чи фізичній 
особі обласною державною адміністрацією відповідно до Закону України „Про 
аквакультуру“, за наявності договору оренди землі. 
Надання рибогосподарської технологічної водойми у користування на умовах оренди 
здійснюється за наявності паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або 
технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми. 
Порядок розроблення та форма паспорта затверджені наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 16.12.2013 № 742 „Про затвердження Порядку 
розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми“, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 11.01.2014 за № 27/24804. 
Об’єктом користування на умовах оренди рибогосподарської технологічної водойми є 
земельна ділянка під водою, в межах якої здійснюється аквакультура, та вода (водний 
простір), які в комплексі надаються в користування одній і тій самій юридичній чи 
фізичній особі. 
Плата за користування на умовах оренди рибогосподарською технологічною водоймою 
складається з орендної плати за використання земельних ділянок та орендної плати за 
рибогосподарську технологічну водойму. 
Розмір плати за використання на умовах оренди рибогосподарського водного об’єкта, 
рибогосподарської технологічної водойми визначається за допомогою Методики, 
затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
14.01.2014 № 11 „Про затвердження Методики визначення розміру плати за 
використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, 



 

 

рибогосподарської технологічної водойми“, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 30.01.2014 за № 194/24971. 
Державна реєстрація права оренди здійснюється відповідно до Закону України „Про 
державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“. 
Рибогосподарська технологічна водойма для цілей аквакультури надається юридичній чи 
фізичній особі органом, який здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою 
(водним простором) відповідно до Земельного кодексу України, за договором оренди 
землі (земель водного фонду). 
 Договори оренди укладаються, продовжуються, скасовуються рішенням сесії міської 
ради.  
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
міської ради забезпечує підготовку проектів договорів оренди водних об’єктів, які 
розташовані у межах об’єднаної територіальної громади.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       №101 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол №1 від 24.04.2017 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 86, керуючись ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-

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

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

сумі 47100 грн. (сорок сім тисяч сто гривень) на рахунок управління надання 
соціальних послуг  міської ради для виплати допомоги 47100 грн. (сорок сім тисяч 
сто гривень). 

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

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

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

 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 102 
 

 
 

Про виплату допомоги на поховання   
      

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи 
протокол №1 від 24.04.2017 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження 
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виконавчий 
комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського 
бюджету, передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 4000 грн. (чотири тисячі гривень) на рахунок управління надання соціальних 
послуг  міської ради для виплати допомоги 4000 грн. (читири тисячі гривень). 
 
3.Управлінню надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Загорську О. С. 
 
 
 
Міський голова                                                                             А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.04.2017                                                                                                       № 103 

 
 

Про затвердження Порядку 
направлення дітей до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
за рахунок коштів місцевого бюджету 
  

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.09 № 734 
«Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів державного бюджету», з метою належної організації 
оздоровлення та відпочинку дітей, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 

1.Затвердити Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету (далі – Порядок) згідно з додатком . 

2. Утворити робочу групу по організації відпочинку та оздоровлення дітей у 
складі згідно з додатком 

3. Встановити, що розподіл путівок затверджується наказами відділу освіти 
міської ради та відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

4. За умови звернення батьків чи осіб, що їх замінюють, до відділу освіти міської 
ради та відділу культури, сім’ї молоді та спорту міської ради  при розподілі путівок до 
дитячих закладів оздоровлення й відпочинку включати до списків дітей заявників за 
умови відповідності документів згідно Порядку. 

5. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.) та відділу культури, сім’ї, молоді 
та спорту міської ради (Ошатюк Н.Б.)  забезпечити дотримання вимог Порядку при 
направленні дітей на оздоровлення. 

6. Відповідальність за виконання рішення покласти начальника відділу освіти 
Николишина Р.З. та  начальника культури сім’ї, молоді та спорту Ошатюк Н.Б.. 

                7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  
Загорську О.С. 

 
  

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

 
 

 



 

 

 
                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 
                                                                    від 28.04.2017 №103 

 
Порядок 

направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
за рахунок коштів місцевого бюджету 

  
1. Загальні положення 

1.1. Відділ освіти та відділ культури сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради отримують путівки для оздоровлення соціально-незахищених категорій дітей в 
оздоровчих закладах шляхом їх придбання за рахунок коштів місцевого  бюджету. 

1.2. Дітям та їх батькам путівки на руки не видаються. 
1.3. До дитячих оздоровчих закладів направляються діти шкільного віку 

відповідно до статті 13 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 
04.09.08 № 375 – VI. 

1.4. За рахунок бюджетних коштів діти пільгових категорій мають право на 
забезпечення путівкою до оздоровчого закладу не більше одного разу на рік. 

 
2. Організація та порядок розподілу путівок до оздоровчих закладів 

 
2.1. Розподіл путівок до дитячих оздоровчих закладів на відповідну зміну 

затверджується наказами  відділу освіти та відділу культури, сім’ї, молоді та спорту . 
Відділи  координують діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення й відпочинку 
дітей в дитячих оздоровчих таборах. 

2.2. Відділи  письмово повідомляють міськвиконком  про кількість дітей, яких 
необхідно направити на оздоровлення, назву та місце розташування табору, перелік 
пільгових категорій дітей, термін оздоровчої зміни. 

 
3. Розподіл путівок в оздоровчі заклади серед дітей. 

3.1. Путівки розподіляються серед: 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
бездоглядних та безпритульних дітей, 
дітей-інвалідів; 
дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків; 
дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 
дітей загиблих воїнів АТО та учасників бойових дій; 
талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінників навчання, 

лідерів дитячих громадських організацій; 
дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
дітей, які потребують першочергового оздоровлення за медичними показниками. 
 

4. Перелік документів для отримання путівок 
4.1. Підставою для отримання безкоштовної путівки є документи: 

для дітей усіх категорій, зазначених в п. 3.1. цього Порядку: 



 

 

- копія свідоцтва про народження; 
- медичні картки встановленого зразка з вказівкою про щеплення; 
- довідка про санепідоточення; 
Копії документів повинні бути завірені відповідними відділами міської  ради, які 

направляють дітей до оздоровчих закладів. 
У разі прийняття на оздоровлення дітей пільгових категорій, батьки яких 

працюють і є платниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, у оздоровчий табір подається заявка з підприємства про застраховану 
особу у фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 
відшкодування часткової вартості путівки. 

  
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

- копія свідоцтва про смерть обох батьків, довідка про запис батька згідно ст. 135 
Сімейного Кодексу України, рішення виконкому міської ради, райдержадміністрації про 
встановлення опіки або направлення до державного закладу; 
для дітей з малозабезпечених сімей: 

- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям; 
для дітей з багатодітних сімей: 

- довідка про склад сім'ї за місцем проживання (три та більше неповнолітніх 
членів сім'ї), копія посвідчення дітей з багатодітної сім’ї; 
для дітей-інвалідів: 

- медичне свідоцтво про інвалідність або копію посвідчення про інвалідність. 
для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: 

- копія посвідчення дитини про статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС. 
для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків: 
- довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті або довідка 

(копія військового посвідчення). 
 

 

талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання: 
- копія диплому, грамоти щодо надання звання переможця змагання, олімпіади, 

огляду, конкурсу, фестивалю; 
- копія табеля успішності, похвального листа за останній навчальний рік; 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку: 
- довідка з поліклініки про перебування на диспансерному обліку; 

дітей загиблих воїнів АТО та учасників бойових дій: 
- копія посвідчення учасника бойових дій та дитини загиблого в АТО; 

бездоглядних та безпритульних дітей: 
- наказ про постановку на облік у службі у справах дітей міської ради; 

дитячих творчих колективів та спортивних команд: 
- довідка та клопотання дирекції дитячої творчого колективу; 
- довідка та клопотання дитячої спортивної школи, МБДТ, школи мистецтв; 

лідерів дитячих громадських організацій: 
      - клопотання керівного органу громадської організації. 

 
4.2. Структурний підрозділ   подає список дітей (за формою), що направляються 

до дитячих оздоровчих закладів: 
  



 

 

№ з/п П.І.Б. 
Дата 

народження 

Школа, 

клас 

Домашня 

адреса 

П.І.Б. батьків, 

місце роботи 

Пільгова 

категорія 

              
  
Підпис начальника відділу, печатка. 
 
4.4. У путівках до оздоровчих закладів обов’язково зазначаються відомості про 

місце навчання, про батьків дитини, адресу за якою мешкає дитина, пільгову категорію, 
до якої належить дитина. 

 
5. Проїзд груп дітей до дитячих оздоровчих закладів 

5.1. Проїзд дітей до дитячих оздоровчих закладів та у зворотному напрямку 
здійснюється організовано за рахунок батьківських коштів (за їх згодою), благодійних 
внесків, за рахунок інших джерел тощо. 

5.2. По прибутті до дитячих оздоровчих закладів супроводжуючий повинен мати 
такі документи: 

- дозвіл на вивезення групи дітей або дитини до оздоровчого закладу, довідку про 
санепідоточення, видану територіальною санітарно-епідеміологічною станцією на кожну 
оздоровчу зміну; 

- список дітей, які направляються до дитячого оздоровчого закладу; 
- медичні довідки на кожну дитину. 
 
 
5.3. З метою забезпечення формування відправлення чергової групи до дитячого 

оздоровчого закладу відділ освіти та відділ культури,сім’ї, молоді та спорту видають 
відповідні накази про відправлення дітей у супроводі спеціально призначених 
супроводжуючих. 

Супроводжуючі призначаються з числа осіб, які мають досвід роботи з дітьми, або 
працівників відділу освіти, відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської 
ради. На супроводжуючих покладається персональна відповідальність за життя та 
здоров'я дітей на весь період перебування в дорозі. 

5.4. Діти, які направляються до дитячих оздоровчих закладів розподіляються на 
групи і в супроводі дорослих (на 15 дітей – 1 супроводжу-ючий) направляються до 
дитячого оздоровчого закладу. 

По прибутті до дитячого оздоровчого закладу діти проходять контроль-ний 
медичний огляд. 
6. Відповідальність за дотримання вимог Порядку 

6.1. У випадках неможливості використання путівок та зазначену в ній зміну з 
поважних причин (хвороба дитини, якій надана путівка, обставини непереборної сили 
тощо)  Відділи  у дводенний термін з початку оздоровчої зміни у письмовій формі 
інформує про це міську раду  із зазначенням причин. 

Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується відділами  за 
погодженням з міською радою. 

6.2. Якщо відділами  направлено на оздоровлення дитину з порушенням вимог 
цього Порядку, таке направлення вважається виданим не за призначенням. Кошти в 
розмірі 100 % вартості путівки перераховуються на рахунок місцевого бюджету. 

6.3. Посадові особи структурних підрозділів Баранівської  міської  ради  несуть 
персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку. 
Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан 
 

                                       



 

 

                                      Додаток 
     до рішення виконавчого комітету 

                                                           від 28.04.2017 №103 
 

 
  

Робоча група по організації відпочинку та оздоровлення дітей 
Баранівської міської ради у 2017 році 

 
Загорська  Оксана Сергіївна                    – голова робочої групи , заступник  
                                                                        міського голови 
 
Ніколишин Ростислав Зіновійович         – перший заступник голови робочої групи      
                                                                         начальник відділу освіти міської ради 
 
Ошатюк Надія Богданівна                       – заступник голови робочої групи, 
                                                                       начальник відділу  культури, сім’ї,  
                                                                       молоді та спорту міської ради 
Кучинська Інна Володимирівна              –  секретар робочої групи, головний спеціаліст по 

забезпеченню соціальних послуг для сім’ї, 
дітей та молоді 

 
 
 

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
 
 

Нікітчина Наталія Володимирівна            – заступник начальника управління надання     
соціальних послуг; 

 
Мазур Ірина Михайлівна                            – методист  відділу освіти; 
 
Герасимчук Валентина Миколаївна          – методист відділу освіти; 
 
Присяжнюк Віктор Васильович                 – заступник начальника відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту; 
  
  Сус Володимир Сільвестрович                   -  головний лікар КП «Баранівський центр 

ПМСД» (за згодою). 
 

Керуючий справами виконкому                                                Л. Л. Куцан 
 

 


