
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

30.08.2017                                                                                                              № 183 

 
Про затвердження заходів  
щодо підготовки та відзначення  
в місті Баранівка Дня міста 

З метою відзначення 452-ї річниці з часу першої письмової згадки про місто 
Баранівка, керуючись п. б пп.3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста, що 
додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня містау складі  
згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста(Загорська О. С.) 
забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.  

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних 
надходжень.  

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 виконкому  

                                                                                                                 від 30.08.2017  № 183 

 Заходи  

щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста  

1. Забезпечити підготовку та проведення  в місті Баранівка культурно-розважальних заходів. 
Свято День міста провести 9 вересня 2017 року в місті Баранівка. Провести урочисте 
відкриття малої ГЕС. 

                                                                                  Керівники відділів: культури, сім’ї, молоді  

                                                                                  та спорту, освіти,     

                                                                                  благоустрою та житлово-комунального  

                                                                                  господарства міської ради,  

                                                                                  До 9 вересня 2017 року 

2. Розробити сценарний план, підготувати концертну програму з нагоди відзначення в місті 
БаранівкаДня міста  за участю художньої самодіяльності вихованців будинку дитячої 
творчості м. Баранівка, школи мистецтв, дошкільних навчальних закладів, артистів міського 
Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

                                                           Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                та спорту міської ради 

                                                                                     До 9 вересня 2017 року 

3. Організувати та забезпечити харчування делегацій з інших міст та міст-побратимів, які 
братимуть участь в урочистостях. 

                                                                                               Відділ діловодства та  

                                                                                               організаційної роботи  

                                                                                               міської ради 

                                                                                        9 вересня 2017 року 

 4. Під час святкування Дня міста провести «Фестиваль млинця». 

                                                                                      Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                                                      та спорту, діловодства та  

                                                                                           організаційної роботи, освіти,  

                                                                                           благоустрою та житлово-комунального  

                                                                                           господарства міської ради 

                                                                                   9 вересня 2017 року 

5. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання сувенірів та подарунків для 
подальшого вручення почесним гостям, делегаціям з інших міст та міст-побратимів, а також 
призи та квіти для учасників концертної програми.  



                                                             Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                                                   та спорту, діловодства та  

                                                                                          організаційної роботи  

                           міської ради 

                                                                                   До 9 вересня 2017 року 

6.Організувати виставку народних умільців Баранівської громади.  

                                                        Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                          та спорту міської ради 

                                                                                  До 9 вересня 2017 року  

7. Забезпечити торговельне обслуговування населення (виїзну торгівлю) в місцях проведення 
масових заходів та організувати роботу польової кухні з нагоди відзначення Дня міста. 

                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                  комунального господарства міської ради 

                                                                                  9 вересня 2017 року  

8. Організувати роботу об’єктів пересувної мережі сфери  відпочинку і розваг – атракціонів. 

                                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                 комунального господарства міської ради 

                                                                                 9 вересня 2017 року  

9. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план проведення заходів 
та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня міста. Підготувати на 
надіслати запрошення для участі в урочистостях з нагоди святкування Дня міста керівництво органів 
виконавчої влади вищого рівня, делегації з інших міст, міст-побратимів (Луков, Тухов, Тирва, 
Лаздіяй), керівників підприємств, установ та організацій міста, депутатів міської ради, членів 
міськвиконкому та Почесних громадян Баранівки. 

                                                                                        Відділ діловодства та  

                                                                                        організаційної роботи  

                                                                                        міської ради 

                                                                                         До 5 вересня 2017 року 

 

10. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки та провести комплекс заходів з 
упорядкування території міста.  

                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                              комунального господарства 

                                                                                              міської ради 

                                                                                      До 5 вересня 2017 року 

11. Забезпечити художнє оформлення вулиці Європейської для проведення святкових заходів 
дитяче містечко «Україна – це Європа». 



                                                                                      Викладач Баранівської школи №2  

                                                                                      ім. О. Сябрук керівник художньої  

                                                                                      спілки «Розмай» Кравчук І. В. 

                                                                                      9 вересня 2017 року 

12. Встановити сцену та інший реквізит, необхідний для проведення свята на Площі Волі у місті 
Баранівка та забезпечити  дитяче містечко «Україна – це Європа». 

                                                                                               Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                               комунального господарства 

                                                                                       До 7 вересня 2017 року 

13.Придбати та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у центрі міста та на білборді 
по вулиці Першотравенській святкові вітання керівництва міста, інших керівників органів влади 
вищого рівня (за згодою) з нагоди 452-ї річниці з дня першої письмової згадки про Баранівку.                                                                            
міської ради 

                                            Відділ діловодства 

                                                                                      та організаційної роботи міської ради 

                                                                                      До 5 вересня 2017 року 

14. Провести вручення грамот, подяк міського голови громадянам, підприємцям, 
організаціям та установам з нагоди святкування Дня міста Баранівка. Виготовити та 
розповсюдити оголошення. 

Відділ діловодства 

                                                                                       та організаційної роботи міської ради 

                                                     До 5 вересня 2017 року 

15.Провести упорядкування та благоустрій вулиць міста, пам’ятників і пам’ятних знаків. 

                                                         Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                               комунального господарства 

                                                                                       До 7 вересня 2017 року 

 

16.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення та проведення в місті Баранівка Дня міста. 

                              Відділ діловодства 

                                                                               та організаційної роботи міської ради 

                                    До 2 вересня 2017 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 

 



                                                                                             Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 30.08.2017  №183 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста 

ЗАГОРСЬКА 

Оксана Сергіївна                                  заступник міського голови, голова 

                                                               робочої групи 

САВЧУК 

Василь Андрійович                             заступник міського голови, заступник голови   

                                                               робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                  головний спеціаліст 

                                                               відділу діловодства та організаційної 

                                                               роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                              комунального господарства  

ДЕМ’ЯНЕНКО  

Юлія Ігорівна                                     керівник гуртка міського Будинку  

                                                             культури 

ДОВГА 

Леся Юріївна                                      начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                             та економічного розвитку, інвестицій  

                                                             та закупівель 

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                               начальник відділу діловодства та  

                                                             організаційної роботи 

КРАВЧУК 

Ігор Володимирович                         викладач Баранівської школи №2  

                                                             ім. О. Сябрук, керівник художньої  

                                                             спілки «Розмай» 



КУЦАН 

Людмила Леонідівна                           керуючий справами виконкому 

 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зіновійович                        начальник відділу освіти  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                 начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  

                                                               спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                           директор міського Будинку дитячої творчості    

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2017                                                                                                    № 184 
        
Про затвердження складу комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 

З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних 
ситуацій у мирний час та в особливий період в Баранівській міській об»єднаній 
територіальній громаді, керуючись Кодексом цивільного захисту, постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про 
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій», ст. 36, 38, 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1.   Затвердити склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій, що додається. 
2.   Затвердити Положення «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій», що додається. 

3. Рішення виконкому від 20.01.2016 року № 3 «Про затвердження складу комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та положення про дану комісію» 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

Міський голова                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконкому  

                                                                                                                             від 30.08.2017 №184 

СКЛАД 
комісії з питаньтехногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                 заступник міського голови з питань  

                                                                   діяльності  виконавчого органу ради, голова комісії 

 
ОХАНСЬКИЙ 

Юрій Миколайович                                секретар ради, заступник голови комісії 

 
ГОЛОВНЯ 

Віталій Валерійович                                спеціаліст з юридичних питань відділу юридичної 

                                                                   та кадрової роботи міської ради, секретар комісії 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                       начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                     комунального господарства міської ради 

 
БЕЗРОДНИЙ 

Олександр Леонідович                              військовий комісар Баранівського РВК (за згодою) 

ЗАЄЦЬ 

Василь Андрійович                                   спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,  

                                                                     надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

                                                                     населення відділу юридичної 

                                                                     та кадрової роботи міської ради 

НІКІТЧИН 

Сергій Анатолійович                                 начальник РС УДСНС України (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

 



                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                           рішення виконкому  

                                                                                                                           від 30.08.2017 №184 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

 
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є 
постійно діючим органом, який утворюється виконавчим органом міської ради, (далі -
місцева комісія) для координації діяльності Баранівської міської ради, пов’язаної із 
забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 
Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами 
Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим 
Положенням, а також рішеннями регіональної комісії. 
 Основними завданнями комісії на території міста є: 
1) координація діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної із: 
функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту; 
здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення 
про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; 
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної 
допомоги;  забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 
навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 
визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та 
масштабів можливих наслідків; 
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для 
цього необхідних сил і засобів; 
організацією та здійсненням: 
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення 
надзвичайної ситуації; 
- заходів з евакуації (у разі потреби); 
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і 
територій від наслідків надзвичайної ситуації; 
вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період; 
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 
інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 
надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 
забезпеченням: 
- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на 
надзвичайну ситуацію; 
- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення 
надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для 
забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної 



енергетичної систем України; 
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх 
видів електричного зв’язку; 
- санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій регіонального і місцевого рівня; 
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, 
промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних 
мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних 
вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо; 
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час: 
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та 
її ланок; 
здійснення заходів: 
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної 
ситуації; 
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної 
ситуації; 
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки 
життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, 
фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища; 
3) погодження положень про місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій; 
4) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій під час 
реагування на надзвичайну ситуацію. 
 Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) у режимі повсякденної діяльності: 
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, 
здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування 
господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження 
національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації; 
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні 
технології (хімічні, радіаційні тощо); 
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної 
системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, 
форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів; 
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а 
також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення. 
2) у режимі підвищеної готовності: 
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом 
навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних 
захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно 
небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 
надзвичайної ситуації та її масштабів; 
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у 
разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських 
об’єктів; 



забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації 
регіонального і місцевого рівня; 
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на 
надзвичайну ситуацію; 
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних 
резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, 
визначає обсяги і порядок використання таких резервів; 
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час 
виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-
енергетичного комплексу; 
3) у режимі надзвичайної ситуації: 
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також 
громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації; 
організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та 
місцевого рівня; 
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, 
транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-
технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів; 
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт у небезпечних районах; 
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало 
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення 
розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення 
надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня; 
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного 
середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, 
класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених 
матеріалів; 
вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті 
заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а 
також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку; 
4) у режимі надзвичайного стану: 
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням 
особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим 
воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-
правових актів; 
здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я 
громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 
5) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування покладених на них завдань; 
6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним 
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції. 



Комісія має право: 
Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної 
підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки 
такої підсистеми (місцева комісія); 
заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні 
доручення; 
одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 
матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками); 
розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації 
та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної 
відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні. 
Головою комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради. 
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням перший 
заступник та за відсутності першого заступника - заступник голови. 
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови. 
Посадовий та персональний склад комісії затверджується виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради 
Голова комісії має право: 
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її 
наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби 
відповідно до законодавства; 
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію; 
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий 
внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків; 
делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження 
заступникам голови комісії. 
Секретар комісії забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль 
за виконанням рішень комісії. 
 Комісія проводить засідання на постійній основі. 
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член 
комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у 
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним 
секретарем комісії. 
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. 
За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем 
роботи. 



Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним 
одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації 
покладається на орган, який утворив відповідну комісію. 
Комісія використовує фірмовий бланк Баранівської міської ради. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2017                                                                                                                        № 185 
        

Про  затвердження Положення про 
встановлення розміру плати за навчання  
у Баранівській школі мистецтв 
(проект регуляторного акту) 
 
 Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.03.1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання 
дітей у державних школах естетичного виховання», керуючись ст.. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Положення про встановлення розміру плати за навчання у Баранівській школі 
мистецтв, що додається. 
2. Затвердити з 1 вересня 2017 року розміри плати за навчання на 2017-2018 навчальний рік у 
Баранівській школі мистецтв, що додається. 
3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) керуватися вище 
зазначеним Положенням та затвердженими розмірами плати за навчання після набрання 
чинності даного рішення.   
4. 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 виконкому  

                                                                                                                             від 30.08.2017 №185 

  

ПОЛОЖЕННЯ 
про встановлення розміру плати за навчання 

у Баранівській  школі мистецтв 
  

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру 
плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання»  затверджує  розміри 
плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах  
(Баранівська  школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 
1) народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 
2) струнно-смичкові інструменти(скрипка, гітара)  - 80-90 грн; 
3) духові та ударні інструменти  - 50 грн; 
4) фортепіано  -90 грн; 
5) вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   
6) образотворче мистецтво  -   100грн; 
7) хореографія  - 100грн. 

Розмір плати за навчання в Баранівській  школі мистецтв вказаний у додатку 2 до 
рішення. Додаток 2 переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого 
комітету міської ради до початку навчального року.   

2. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються 
в школі,   встановлюються пільги таким категоріям дітей: 

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %: 

- діти із багатодітних сімей; 
- діти із малозабезпечених сімей; 
- діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

          2.2. Встановити додаткові пільги з плати на навчання: 

- діти   учасників бойових дій в ході проведення  антитерористичної операції, що проходить 
на Сході України; 

- діти  військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, які загинули при 
виконанні службових обов’язків. 

          2.3. Зменшити плату на навчання 50%: 

- діти з числа внутрішньо  переміщеної особи; 

2.4. В разі захворювання учня, плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься 
повністю, в наступні місяці – в розмірі 50%, при наявності відповідної медичної довідки та 
заяви батьків. 

2.5. Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах (відділеннях) 
вносять плату за навчання  в повному розмірі. 



          2.5.1. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише 
одна пільга. 

2.5.2. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї батьківська плата 
встановлюється: за першого учня в розмірі 100% ,за кожного наступного учня – 50% від 
суми сплати. При цьому 100% коштів вноситься за навчання на інструменті (відділі), де 
встановлена більша плата. 

2.6. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор школи має враховувати, що 
дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і 
систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи 
порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги. 

2.6.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність 
поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи. Пільга встановлюється з місяця 
подачі необхідних документів. 

2.6.2. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 15 
числа поточного місяця. 

2.6.3. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 числа до занять не 
допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) можуть бути 
виключені зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись 
дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

2.6.4. Плата за навчання вноситься у касу установи, ощадбанку чи іншого банку і 
зараховується на поточний рахунок школи. 

         2.6.5. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються від плати за навчання 
лише з одного  інструменту (відділу) за вибором. Переможці міжнародних, всеукраїнських, 
обласних конкурсів  по  результатах  першого півріччя та  рішенням педради мають право 
бути звільнені від плати за навчання (не більш 3 % від чисельності дітей на школу). 

 

3. Зазначені кошти, отримані від  плати за навчання, знаходяться у розпорядженні 
навчального закладу і спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні 
витрати, пов’язані з виховною роботою, заробітну плату, матеріальне стимулювання 
працівників, оплату добових під час службових відряджень на учбові семінари, курси 
підвищення кваліфікації, заходи, конкурси,  яких беруть участь учні школи, на оплату 
послуг зв’язку, комунальних та інших послуг –   в розмірі 85 %. 

     Зміцнення матеріально-технічної бази –  в розмірі 15%. 

        4.   Кошторис складається на бюджетний рік. В прибутковій частині кошторису 
визначається надходження плати за навчання протягом року, включаючи заборгованість 
учнів за минулий рік, а також обсяг асигнувань з міського бюджету.                              

  

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 



                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 30.08.2017 № 185 

  

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 
у Баранівській  школі мистецтв 

2017 – 2018  н. р. 
  

       Згідно  Положення до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260  «Про встановлення розміру 
плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», зборів трудового 
колективу  школи мистецтв від 27.07.2017 року  затверджує  розміри  плати за навчання  у 
Баранівській   школі  мистецтв по таким видам мистецтва : 

 
1) народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 

2) струнно -смичкові інструменти(скрипка, гітара)  - 80-90 грн; 

3) духові та ударні інструменти  - 50 грн; 

4) фортепіано  -90 грн; 

5) вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   

6) образотворче мистецтво  -   100грн; 

7) хореографія  - 100грн. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 

 Рішення Баранівської міської ради «Про затвердження Положення та встановлення розміру 
плати за навчання у Баранівській школі мистецтв» від 30 серпня 2017 року №185 

 Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 № 308) 

Назва регуляторного акта: рішення Баранівської міської ради « Про затвердження Положення та 
встановлення розміру плати за навчання у Баранівській школі мистецтв» від 30 серпня 2017 року 
№185 

Регуляторний орган: Баранівська міська рада 

Розробник  документа:  Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 
Відповідальна особа: Ошатюк Надія Богданівна 

Контактний телефон -  4-20-35 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  державного 
регулювання. 

    На виконання Закону України „ Про освіту”, Закону України „ Про позашкільну освіту”, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення 
розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі 
власності”, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість 
послуги ( підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної 
плати ) виникла  необхідність переглянути затверджені у 2016 році розміри батьківської плати за 
навчання. 

 На сьогодні діють такі розміри плати за навчання: 

фортепіано -  70 грн на місяць 

гітара – 75 грн на місяць 

естрадно-вокальний спів – 65 грн. на місяць 

духові інструменти – 35 грн. на місяць 

народні інструменти – 50 грн. на місяць 

художній відділ – 50 грн. на місяць 

хореографічний відділ – 50 грн. на місяць 

струнно -смичковий (скрипка) – 60 грн. на місяць 

Значне зростання заробітної плати і зростання вартості енергоносіїв  потребує значного збільшення 
асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із міського бюджету по загальному фонду 
кошторису недостатньо для забезпечення виконання школою мистецтв функціональних обов’язків 
відповідно до Статуту в повному обсязі. 

Нові розміри плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах  (Баранівська  школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 
народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 
струнно-смичкові інструменти(скрипка, гітара)  - 80-90 грн; 



духові та ударні інструменти  - 50 грн; 
фортепіано  -90 грн; 
вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   
образотворче мистецтво  -   100грн; 
хореографія  - 100грн. 
 

Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як це 
передбачено документами та встановлення додаткових пільг, завдяки можливостей бюджету: 

діти із багатодітних дітей; 

діти із малозабезпечених сімей; 

діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 

Обґрунтування необхідності державного регулювання: 

Збільшення витрат на утримання шкіл естетичного виховання дітей району потребує врегулювання 
цього питання шляхом затвердження нових розмірів плати за навчання (батьківської плати) у 
Баранівській школі мистецтв. 

2. Мета та завдання регулювання. 

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи; 

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються школою; 

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та 
інші видатки школи. 

-  залучення до навчання дітей пільгових категорій; 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення визначених цілей. 

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акту пропонується 
встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у Баранівській школі 
мистецтв. 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми  немає. В умовах постійного підвищення цін на 
енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на 
теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним. 

Обраний спосіб: 

             -  відповідає вимогам чинного законодавства; 

             - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

             - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

             - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття 
регуляторного акту. 

На сьогодні фінансовий ресурс місцевого бюджету  не забезпечує у повному обсязі потреби школи. 
Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання 
закладу. 

             Для розв’язання проблеми школа мистецтв пропонує надання платних послуг. Перелік 
платних послуг, які можуть надаватися школами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 



державній та комунальній формі власності”. Згідно цього переліку були розроблені розміри  
батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів були включені фактичні витрати музичної 
школи. 

Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану 
музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та 
експлуатацією, що  в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з районного бюджету та 
більш раціональне використання бюджетних надходжень. 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття пропонованого 
регуляторного акту. 

У разі прийняття регуляторного акту музичною школою будуть реалізовані повноваження надані: 

- Законом України „ Про освіту ”; 

- Законом України „ Про позашкільну освіту ”; 

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”; 

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та 
комунальній формі власності ”; 

 - підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”. 

 Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження 
вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів 
господарювання та населення впровадження цього регуляторного акту – незначне збільшення витрат 
щодо оплати платних послуг. 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.  

Прийняття даного регуляторного акту дозволить чітко визначити затратний механізм місцевого 
бюджету та  плати за навчання дітей (батьківської плати)  в школі мистецтв Баранівської міської 
ради.  

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акту. 

Впровадження вимог цього регуляторного акту  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для 
суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акту  також не потребує 
додаткових витрат. 

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії 
акту. 

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не 
передбачається. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту щодо правильності 
розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати)  у Баранівській школі мистецтв  
здійснюється контролюючими органами. 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акту.  

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого  рішення припускає наведення 
аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп  суб’єктів, на яких поширюється дія даного 
регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів 
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. 



             Для визначення  очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що  
виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу 
вигод та витрат, яка визначає результати  прийняття запропонованого проекту рішення. 

Таблиця  вигід та витрат 

Сфера  впливу Витрати Вигоди 

 

Інтереси органів місцевого 
самоврядування  

Процедура розробки 
регуляторного акту ( витрати 
робочого часу спеціалістів 
пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту )  

- збільшення власних 
надходжень музичної школи 

 

Інтереси суб’єктів 
господарювання усіх форм 
власності  

Часові та грошові витрати, 
пов’язані з наданням школою 
мистецтв необхідних послуг  

 

- розширення та покращення 
видів платних послуг у 
музичній школі 

 

   Інтереси громади  

 

Часові витрати, пов’язані з 
наданням школою мистецтв 
необхідних послуг  

 

- надання можливості учням та 
їх батькам отримувати послуги 
без значних фінансових витрат 

 

 

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акту не можуть бути 
кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути погіршення 
умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити 
заздалегідь ( навіть приблизно ) неможливо. 

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту. 

Термін дії запропонованого регуляторного акту з нового навчального року . Але при необхідності 
можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, 
інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за 
підсумками аналізу відстеження його результативності. 

8. Показники результативності регуляторного акту. 

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: 

Кількісними: 

-         кількість вихованців, які навчаються у Баранівській школі мистецтв; 

-         кількість дітей пільгових категорій , що навчається в даному закладі; 

-         плановий контингент учнів по  школі; 

-         загальний обсяг коштів на фінансування Баранівської школи мистецтв. 

Якісними: 

-         аналіз батьківської плати за  фінансовий рік; 

-         соціальна спрямованість даного проекту; 

-         результативність діяльності закладу. 

9. Заходи з  відстеження результативності регуляторного акту. 



Відстеження результативності цього рішення здійснюється Відділом культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради, згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних 
та фактичних даних Баранівської школи мистецтв. Під час прийняття регуляторного акту, у 
встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акту, 
проводитиметься відстеження результативності дії акту. 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                    №186 

 

Про затвердження Положення  
про Громадську раду 
 

З метою широкого залучення громадян Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів 
з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної 
політики та внутрішньої політики, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Затвердити Положення про Громадську раду виконавчого комітету Баранівської міської 
ради (далі - Положення), що додається.   

2. Громадській раді, після формування її складу, у своїй діяльності керуватися вище 
зазначеним Положенням. 

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

 

 

Міський голова                                                                                            А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                             від 30.08.2017 №186 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
              про громадську раду при виконавчому комітеті Баранівської міської ради  

  
 

 1. Громадська  рада  при виконавчому комітеті Баранівської міської ради  є    
консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у 
вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції та законів України при прийнятті 
рішень, що належать до відання місцевого самоврядування, здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії 
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики. 
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами 
Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів 
місцевого самоврядування, та цим Положенням розробленим на основі Типового Положення 
про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у м. Києві та м. Севастополі державній адміністрації, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі 
Громадськості у формуванні та реалізації державної політики» . 
     Положення про громадську раду розробляється та  затверджується виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради. 
 
     3. Основними завданнями громадської ради є:  
 

• сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  
участь  у вирішенні соціально-економічних питань громади;  

• здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування;  

• представляти інтереси громадян різних верств населення при формуванні, прийнятті 
та реалізації рішень органом місцевого самоврядування; 

• при прийнятті рішень дотримуватися гендерної рівності. 
 
   4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:  
 
     1)  готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій  з 
громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; 
 
     2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;  
 
     3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган  
проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-
правових  актів, які впливають на  права громадян; 
     4)   проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   
органу   та   громадську  антикорупційну експертизу      нормативно-правових      актів     та     
проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган; 



     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій та зауважень 
громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до 
публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним  
нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; 
     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  
рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;  
 
     7)   збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про пропозиції  інститутів  
громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; 
     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи 
адміністративно-територіальної одиниці;  
     9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  
 
     5. Громадська рада має право:  
 
     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, 
комісії, експертні групи тощо);  
     2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського 
суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за  
згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою); 
     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та 
інші заходи;  
     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;  
     5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують 
проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких 
консультацій. 
     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в 
яких розміщений орган.  
 
6. Порядок формування та дострокове припинення повноважень Громадської ради. 
 
Виконавчий комітет Баранівської міської ради організовує за підтримки Ради Європи ряд 
тренінгів та семінарів для виявлення активних жителів громади з метою залучення їх до 
прийняття та виконання рішень Баранівської міської ради, формування ініціативної групи 
для створення Громадської ради.   
 
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   
релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, 
асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  
інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в 
установленому порядку і провадять діяльність на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та активні громадяни.  
 
     Ініціативна група формується з представників різних за інтересами осередків (освіта, 
медицина, соціальна сфера, підприємництво, молодь, люди похилого віку, люди з 
обмеженими фізичними можливостями тощо).  Кожен осередок делегує для участі в 
установчих зборах двох представників,  які  одночасно  є  кандидатами на обрання до складу 
громадської ради.  
 
     До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  
громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної 



Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. 
 
     7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового 
голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  
внесені  інститутами громадянського  суспільства.   
     Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами  та  не  може  
становити менше 10 осіб та не більше як 25 осіб.  Строк повноважень складу громадської 
ради - п’ять років.  
 
     До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по два  представника   від   
кожного осередка за інтересами. Особлива умова складу громадської ради є дотримання 
гендерної рівності.  Членство в громадській раді є індивідуальним.  
 
     Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на своєму  офіційному  веб-
сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.  
 
     Не   пізніше   ніж  за  10  календарних  днів  до  проведення установчих  зборів  орган  в  
обов’язковому  порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  
прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення  
про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для 
участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, 
електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.  
 
    8. Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній 
формі.  
     До заяви додаються:  
     копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
     біографічна   довідка   делегованого  представника  осередка. 
 
     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 2 робочі дні до їх 
проведення.  
     Підставами  для відмови представнику в участі в установчих зборах є:  
     недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в 
установчих зборах або негативна характеристика представника;  
 
     Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь  в  установчих  
зборах,  та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в 
участі в установчих зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про  
результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за останній  рік, біографічні 
довідки делегованих ними представників, а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та 
місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше  
ніж  за  два  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на офіційному веб-сайті органу 
та в інший прийнятний спосіб.  
 
     Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває уповноважений  представник  
ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради обирається 
лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або  
іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради про   її  діяльність,  
якщо  така  рада  була  утворена,  а  також обирається новий склад громадської ради.  
 
     Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який складається  протягом  
трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та 



секретарем установчих зборів і подається органові.  
 
     Орган   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму офіційному  веб-сайті  та в 
інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження. 
 
     9.  Орган  на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад  громадської  ради  і  
оприлюднює  його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом 
трьох робочих днів з моменту затвердження. 
     10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у 
разі:  
 
     систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях  без  поважних  
причин  (більше  ніж  два рази підряд);  
     надходження   повідомлення   від   інституту   громадянського суспільства  за  підписом 
керівника, якщо інше не передбачено його установчими  документами,  про  відкликання  
свого представника та припинення його членства в громадській раді;  
     скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника 
якого обрано до складу громадської ради;  
     неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської  ради  за  
станом  здоров'я,  визнання його у судовому порядку  недієздатним  або  обмежено  
дієздатним;   
     подання членом громадської ради відповідної заяви;  
     обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України, депутатом  Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або  призначення  на посаду в органі 
державної влади, органі влади Автономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  
самоврядування;  
     набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена громадської ради; 
     смерті  члена  громадської ради. 
     У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській раді  її  місце  займає 
наступний за черговістю кандидат до складу громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  
кількість  голосів за результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих  
зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні громадської ради.  
     Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням органу  на  підставі  
протоколу  засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на 
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з 
моменту затвердження.   
     Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень громадської  ради  
черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради 
становить менше половини від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, 
орган вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку,  
встановленому  цим  положенням  для  формування складу  громадської  ради.   
     10-1.   Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради здійснюється у разі:  
 
     коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;  
     невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин більшості заходів, 
передбачених річним планом її роботи;  
     прийняття відповідного рішення на її засіданні;  
     реорганізації або ліквідації органу.  
 
     Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради приймається виконавчим 
комітетом міської ради.  
 
     У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав, передбачених  абзацами  
другим  -  четвертим  цього  пункту, орган утворює  протягом 15 календарних днів 



ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу 
громадської ради. 
     11.  Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа членів   ради   на   її   
першому  засіданні  шляхом  рейтингового голосування.  
 
     Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються з числа членів ради шляхом 
рейтингового голосування.  
     Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської  ради у 
разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення 
йому недовіри громадською радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про 
громадську раду.  
 
     У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до обрання  нового  голови 
його обов’язки виконує визначений рішенням громадської  ради  заступник голови 
громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням. 
     12. Голова громадської ради:  
     організовує діяльність громадської ради;  
     організовує  підготовку і проведення її засідань, головує під  
час  їх  проведення;  
     підписує документи від імені громадської ради;  
     представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів  України,  
центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян,  органами 
місцевого самоврядування, засобами масової інформації;  
     може брати участь у засіданнях колегії органу.  
 
     13.  За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення  функцій  
секретаря  громадської  ради  на представника органу. 
 

     14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі 
потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.  
Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови  
громадської ради, керівника органу або однієї третини  загального  складу її членів. 
     Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  
доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також 
оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  органу.    Засідання громадської  ради  є  
правомочним,  якщо  на  ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального 
складу.  
     Засідання громадської ради проводяться відкрито.  
     У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом дорадчого   голосу  
керівник  органу,  його  заступник  або  інший уповноважений  представник  органу.   
 
     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.  
 
     15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.  
 
     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для 
розгляду органом.  
 
     Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не 
пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  
доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  
оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб.  



Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій 
громадської ради або причини їх відхилення.  
 
     15-1.  На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за участю   представників   
органу   в   I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за 
минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.  
 
     Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті органу або в інший прийнятний спосіб.   
   16.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи засідань,  прийняті  рішення 
та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  
ради  в обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці 
"Громадська рада". 
     17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  
створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.  
 
     18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням. 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                    № 187 

Про коригування тарифів на  
водопостачання та водовідведення 
(проект регуляторного акту) 
 
 Відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. 
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», згідно постанови Національної Комісії по державному регулюванню у сфері 
комунальних послуг № 253 від 29.11.13, зареєстрованої в МЮУ 20.12.13 за № 2160/24692, 
розглянувши рішення громадських слухань від 17.08.2017 року про підвищення тарифів на 
водопостачання та водовідведення, враховуючи пропозиції громадян міста у зв’язку зі 
зміною вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення  (заробітна плата, 
енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у відповідність до економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити тарифи: 

1) для населення - за послуги з водопостачання в розмірі 12,46 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з 
водовідведення 15,92 грн. за 1 м куб.,  що в підсумку складатиме 28,38 грн.   

2) для бюджетних організацій та інших споживачів - за послуги з водопостачання в розмірі 
19,92 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з водовідведення в розмірі 24,08 грн.за 1 м куб., що в 
підсумку складатиме 44,00 грн.   

2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської 
ради (Довга Л. Ю.) забезпечити виплату додаткової дотації для КП «Баранівка 
міськводоканал» на різницю в ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для 
населення, а саме 4,22 грн. за 1 м куб. (1,78 грн. за водопостачання та 2,44 грн. за 
водовідведення).  

3. Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю. С.) виставляти рахунок для 
населення на оплату  послуг з водопостачання в сумі 10,68 грн. за 1 м куб.  послуг з 
водовідведення 13,48 грн. за 1 м куб.  

4. Рішення «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення» набирає 
чинності з 01.10.2017 року.  



5. Вважати таким, що втратили чинність рішення від 26.04.2016 року №69 «Про 
затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення» та рішення  від 20.08.2015 року 
№ 171 «Про розгляд заяви КП «Баранівка міськводоканал» та матеріалів про прийняття 
проекту рішення щодо встановлення тарифів з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення для бюджетних та інших організацій».   

 

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз регуляторного впливу 

 Рішення виконкому Баранівської міської ради  " Про корегування тарифів на послуги 
питного водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал» 

        Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності", методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої  
Кабінетом Міністрів України. 

Назва проекту регуляторного акту: проект рішення  " Про корегування тарифів на послуги 
питного водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал»» 

1. Визначення проблеми та її аналіз 

На розгляд виконкому Баранівської міської ради подані розрахункові матеріали КП 
"Баранівка міськводоканал" щодо корегування тарифів на послуги питного 
водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал». 

 На сьогоднішній час підприємство користувалося тарифами  без урахування зростання з 
01.01.2017 року мінімальної зарплати у 2 рази до 3200 грн. та зростання вартості 
електроенергії на 68%. У разі невстановлення тарифів на водопостачання та водовідведення 
на рівні економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво   виникає загроза стабільності 
забезпечення споживачів усіх категорій вказаною послугою, своєчасних розрахунків 
споживачів за неї і може призвести до: 

· нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за 
енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань ; 

- відключення від мереж електропостачання; 

- виникнення бюджетної заборгованості за отримані послуги; 

- від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством. 

Згідно з розрахунками підприємства економічно обґрунтована собівартість  послуг складає, 
грн. з ПДВ : 

Водопостачання : 

- населення – 12,46; 

- бюджетні організації – 19,92; 

- інші – 19,92. 

Водовідведення : 

- населення – 15,92; 

- бюджетні організації – 24,08; 

- інші – 24,08. 



2. Цілі державного регулювання 

Прийняття даного регуляторного акту має за мету: 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, 
водовідведення; 

- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з 
водопостачання та водовідведення ; 

- збереження якості надання послуг на належному рівні; 

- своєчасний розрахунок за надані послуги; 

Альтернативні способи досягнення цілей 

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є: 

1) Виділення з місцевого бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах у разі 

встановлення їх у розмірі меншим ніж собівартість. 

Ст. 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ст.9 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення» передбачено, що орган місцевого самоврядування повинен затверджувати 
тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво. У разі затвердження тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих 
витрат на виробництво певних комунальних послуг, орган, що затвердив такі тарифи, 
зобов'язаний відшкодувати підприємству-виробнику послуг різницю між затвердженим 
розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг. 

Встановлена виплата додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в 
ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 4,22 грн. за 1 м 
куб. (1,78 грн. за водопостачання та 2,44 грн. за водовідведення) і надалі 
компенсуватиметься.  

2)           Затвердження тарифів на запропонованому рівні для бюджетних установ та 

інших споживачів та часткове підвищення для населення. 

Ця альтернатива забезпечить вирішення проблеми, тому запропоноване рішення є найбільш 
збалансованим. 

4. Механізми розв’язання проблеми 

З метою врахування інтересів як споживачів, так і КП "Баранівка міськводоканал" вирішення 
проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, пропонується здійснити шляхом прийняття 
рішення розробленого на підставі: 

- законів України; 

- гласності (відкритості та загальнодоступності); 

- колегіальності; 

- урахування пропозицій  комунального підприємства; 



- економічної та юридичної обґрунтованості тощо. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акту 

Проект рішення передбачає встановлення тарифів на послуги з  водопостачання та 
водовідведення шляхом корегування на величину зростання мінімальної заробітної плати та 
росту цін на енергоносії. 

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є зміна 
вартості  пального,  інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту 

Аналіз вигод і витрат 

Категорії суб’єктів, на які впливає регуляторний акт 

Вигоди                Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

- можливість отримання послуги з 
водопостачання та водовідведення 
бюджетними постановами та іншими 
субєктами господарювання 

- додаткові витрати пов’язані з 
оприлюдненням регуляторного акта 

Бюджетні організації та інші субєкти господарювання м. Баранівка 

- отримання стабільних та якісних послуг , 
що надаються 

отримання своєчасних та якісних послуг з 
видалення ТПВ 

КП "Баранівка міськводоканал" 

- забезпечення беззбиткової діяльності 
підприємства в частині надання послуг з 
водопостчання та водовідведення; 

- додаткові витрати, пов’язані з придбанням 
насосів, сучасної регулювальної апаратури; 

7. Строк дії регуляторного акту 

Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та економічного 
стану підприємства,  електроенергії,  та ін., тому що чинним законодавством не передбачено 
термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів 
на зазначені послуги. 

8. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та повторне 
відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання 
чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень показників 
результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, 
повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. 

Для отримання узагальнених показників будуть використовуватись дані, одержані  від КП 
"Баранівка міськводоканал" 

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом  15 днів з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому та електронному вигляді: 



-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35. 

-   b.meriya@ukr.net 

 

Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.08.2017                                                                                                                    № 188 

 
Про надання дозволу на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери  
відпочинку і розваг – атракціонів          
 

З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у місті Баранівка  
Дня міста, розглянувши клопотання підприємців про надання дозволу на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів та документи, додані до 
клопотання, керуючись ст. ст. 30, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет 
міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Коломійцю Євгенію Валерійовичу  на 
розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (дитяча 
карусель, паровозик на пневмоходу, надувна гірка батут, атракціон- батут «Павук», призові 
атракціони, веселка ланцюгова карусель, призовий Тир, солодка вата, поп-корн, карнавальна 
атрибутика, повітряні кульки, електромобілі) 09.09.2017 року на вулиці Соборна в м. 
Баранівка.   

1) зобов’язати ФОП Коломійця Є. В. забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм.   

2) встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, проводяться ФОП Коломійцем 
Є. В. за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано цей дозвіл.   

2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ласкіну Ігорю Володимировичу на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (ланцюгова карусель, 
гідравлічна карусель «Лебеді», центрифуга, веселі гірки, автодром, лодка, манеж та ін.) з 
05.09.2017 року по 13.09.2017 року на вулиці Соборна в м. Баранівка.   

1) зобов’язати ФОП Ласкіна І. В. забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм.   

2) встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, проводяться ФОП Ласкіним  І. 
В. за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано цей дозвіл.    



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 
 
30.08.2017                                                                                                                    № 189 

 

Про надання дозволу на будівництво  

та реконструкцію 

 

               Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на реконструкцію та будівництво 
житлових приміщень, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити Дем’янюку Сергію Володимировичу реконструкцію житлового будинку з 
добудовою за адресою м.Баранівка ХХХХХХХ та присвоїти житловому будинку 
поштову адресу: м. Баранівка, ХХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Дем’янюка С. В.: 
1) замовити будівельний паспорт на реконструкцію житлового будинку за адресою: 

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

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

3. Погодити Рибачуку Володимиру Миколайовичу будівництво на власній земельній 
ділянці за адресою: м. Бараніка, ХХХХХХХХХ.   

4. Зобов’язати Рибачука В. М. замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
м. Баранівка ХХХХХХХХу відділі архітектури та житлово-комунального 
господарства управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та 
житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації. 

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

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                              № 190 

 

 

Про погодження графіку роботи 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяви підприємців щодо погодження графіку роботи закладів сфери 
обслуговування, виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Мирончук Ф. В. графік роботи магазину «Умка», який знаходиться за 
адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 4,  згідно з додатком 1. 

2. Погодити ТзОВ Топрітейл, в особі директора Богайчука Д. В. графік роботи магазину 
«Наш Край», який знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. Соборна,1, згідно з 
додатком 2. 

3. Погодити Салюку А. В. режим роботи стоматологічного кабінету, який знаходиться за 
адресою м. Баранівка, вул. Соборна,7, згідно з додатком. 

4. Рекомендувати ФОП Мирончук Ф. В., ТзОв Топрітейл (Богайчук Д. В.), Салюку А. В.:  
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 

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

2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради.  
 

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

Куцан Л. Л.  

  

Міський голова                                                                                 А. О. Душко 

 

 Керуючий справами виконкому                                                  Л.Л. Куцан 

 

 



                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 30.08.2017 №190 

                                                                                                 

  

  

                                  

  

  

  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 

 

Магазину «Умка» 

за адресою 

м. Баранівка, вул. Звягельська, 4 

З понеділка по четвер: 

Початок роботи – 9:00 год. 

Закінчення роботи – 18:00 год. 

П»ятниця: 

Початок роботи – 8:00 год. 

Закінчення роботи – 17:00 год. 

Субота, неділя: 

Початок роботи – 9:00 год. 

Закінчення роботи – 16:00 год. 

 

Без обідньої перерви та без вихідних днів 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 



                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 30.08.2017 №190 

                                                                                                 

  

                                 

   

  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 

 

Магазину «Наш Край» 

за адресою 

м. Баранівка, вул. Соборна, 1 

Щоденно без вихідних днів 

Початок роботи – 08:00 год. 

Закінчення роботи – 22:00 год. 

Без обідньої перерви  

 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Додаток 3 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 30.08.2017 №190 

                                                                                                 

  

  

                                  

  

  

  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 

 

Стоматологічного кабінету 

за адресою 

м. Баранівка, вул. Соборна, 7 

З понеділка по п’ятницю: 

Початок роботи – 9:00 год. 

Закінчення роботи – 14:00 год. 

Без обідньої перерви  

Вихідні дні: субота, неділя 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                              №191 

 

 
Про затвердження розпорядження  
«Про надання дозволу на розміщення  
об’єкту пересувної мережі сфери   
відпочинку і розваг – атракціонів» 

 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  19.08.2017  №  238-од 
«Про надання дозволу на розміщення об’єкту пересувної мережі сфери  відпочинку і розваг – 
атракціонів», що додається. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 30.08.2017 №191 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

19.08.2017 р.                                                                                                             № 238-од 

 

 

Про надання дозволу на розміщення  
об’єкту пересувної мережі сфери   
відпочинку і розваг – атракціонів 
 

З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у селищі Полянка 
свята «І хлібом, і цвітом… пахне рідне селище моє», розглянувши клопотання ФОП 
Скулинця В. В. про надання дозволу на розміщення об’єктів пересувної мережі сфери 
відпочинку і розваг – атракціонів та документи, додані до клопотання, керуючись ст. ст. 30, 
38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів»: 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Скулинцю Вадиму Валерійовичу на розміщення 
об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (батут, гірка надувна, 
електромобілі, солодка вата, попкорн) 20.08.2017 року в селищі Полянка.   

1.1. Зобов’язати ФОП Скулинця В.В. забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм.   

1.2. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів,  

проводяться ФОП Скулинця В.В. за рахунок його власних коштів протягом строку, на який 
видано цей дозвіл.    

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 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                              №192 

 

 

Про затвердження розпоряджень 
«Про надання дозволу на  
видалення аварійних дерев» 

 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради: від  09.08.2017 р. №216-од, 
від 18.08.2017  №  48-г, від 14.08.2017 р. № 47-г «Про надання дозволу на видалення 
аварійних дерев», що додаються. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                       № 193 

 

 
 
Про надання дозволу на розміщення   
зовнішньої соціальної реклами на  
рекламній  конструкції типу «сіті-лайт»    
 

Розглянувши звернення голови всеукраїнського об’єднання «Рух захисту української 
мови» №02-30 від 27.07.2017 року № 422 про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
соціальної реклами на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайт», встановленій у 
центрі м. Баранівка, для розміщення рекламних постерів соціального змісту, керуючись 
пп.13 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №968 від 
09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Погодити розміщення зовнішньої соціальної реклами, спрямовану на популяризацію 
державної мови, в кількості 2 (двох) рекламних постерів на існуючій рекламній конструкції 
типу «сіті-лайт», встановленій у центрі м. Баранівка, вільній від комерційної реклами, 
терміном на 30 днів з 20.09.2017 року. 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.) забезпечити належний технічний стан рекламних засобів з дотриманням вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації.  

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 

 

30.08.2017                                                                                                       № 194 

Про заходи щодо підготовки господарського  
комплексу громади до роботи в осінньо-  
зимовий період 2017-2018 років   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука про стан готовності господарського 
комплексу громади до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років, виконком міської 
ради зазначає, що виконано ряд заходів щодо підготовки до зими.  Зокрема, проведено 
обстеження всіх котелень об’єктів соціальної сфери громади та виконано обсяги робіт щодо 
їх пуску. В установах соціальної сфери комунальної власності громади опалення приміщень 
розпочнеться після суттєвого зниження температури повітря, але в будь-якому разі з 
початком опалювального сезону.  З метою забезпечення безперебійної роботи об’єктів 
господарського комплексу громади в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись 
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. 
Савчука про стан готовності господарського комплексу громади до роботи в осінньо-
зимовий період 2017–2018 років, що додається взяти до відома.  

2. Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери громади до 
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр., що додаються.  

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської ради 
забезпечити стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 2017-2018 
років.  

4.Начальникам відділів міської ради: освіти  (Николишин Р. З.), культури, сімї, молоді та 
спорту (Ошатюк Н. Б.), головному лікарю КУ «Баранівський центр ПМСД» (Сус В. С.):  

1) на належному рівні забезпечити стабільну роботу своїх установ в осінньо-зимовий період 
2017-2018 років;  

2) призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування електричного й 
газового обладнання з відповідною освітою та групою допуску, провести необхідний 
інструктаж;  

3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у період 
опалювального сезону 2017-2018 років.  



5.  КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.):  

1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 2017-
2018 років;  

2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-
комунальному господарстві міста, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, очисних 
спорудах тощо;              

3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальну техніку та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах;  

4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах.  

6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.):  

1) продовжити грейдерування та поточний ремонт вулиць на території Баранівської громади;  

2) спільно з філією «Баранівський райавтодор» забезпечити належне утримання комунальних 
доріг громади в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;  

3) забезпечити достатню кількість сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею;  

4) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах.   

7. Керівнику ОСББ «Надія» спільно з Баранівською дільницею Новоград-Волинського УЕГГ 
продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного 
використання газу в побуті та дотримання правил експлуатації й технічного обслуговування 
газового обладнання.  

8. Управління надання соціальних послуг міської ради (Цицюра В. О.) продовжити роботу 
щодо забезпечення твердим паливом одиноких, пристарілих жителів громади та своєчасного 
надання списків пільгових категорій громадян для отримання пільгового твердого палива 
готівкою.  

9. Рішення виконавчого комітету від 28.09.2016 року № 176 «Про стан готовності 
господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років» 
вважати таким, що втратило чинність. 

10. 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 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 

                                                                                                                   до рішення  виконкому   

                                                                                                             від 30.08.2017 № 194  

Інформацію  

про стан готовності господарського комплексу громади до роботи в 
осінньо-зимовий період 2017–2018 років 

 

З метою підготовки господарського комплексу громади до роботи в осінньо-зимовий 
період 2017 – 2018 років виконано ряд заходів.  Зокрема, проведено обстеження всіх 
котелень об’єктів соціальної сфери громади та виконано обсяги робіт щодо їх пуску. В 
установах соціальної сфери комунальної власності громади опалення приміщень 
розпочнеться після суттєвого зниження температури повітря, але в будь-якому разі з 
початком опалювального сезону.  Всі об’єкти соціальної сфери громади належним чином 
підготувалися до роботи в осінньо-зимових умовах. Проведено поточні ремонти приміщень, 
утеплення кімнат, тощо.  Виконано значні обсяги робіт з капітального ремонту комунальних 
доріг. Зокрема, за рахунок коштів відповідної державної субвенції зроблено ямковий ремонт 
центральних вулиць, капітальний ремонт дороги на вул. Європейська, прогрейдеровано 
грунтові дороги по населених пунктах громади.  Певні обсяги робіт виконано і у галузі 
благоустрою громади. Зокрема, повним ходом іде підготовка до роботи в осінньо-зимовий 
період мереж вуличного освітлення (заміна електролампочок, які вийшли з ладу, 
встановлення додаткових світильників). Продовжуються роботи з благоустрою територій 
громади, зокрема, їх очищення від опалого листя. Проводиться часткове підрізання гілля.  
Станом  на  1.09.2017 року проведено  капітальний  ремонт  вул. Європейської, вартість 
якого становить 860,5 тис. грн. Ремонтними  роботами  було  охоплено  25 вулиць та  
провулків  міста  на  яких  проводився   ямковий ремонт   або  ремонт дорожнього покриття 
шляхом підсипання  відсівом або  щебеневою  сумішшю. Також проводились ремонтні 
роботи  по вулицях громади.  Було   придбано   відсіву  та  щебеневої  суміші на  суму  100.0 
тис. грн., оплачені  послуги поточного  ремонту  доріг  на  суму 111,2 тис грн.  Слід  
відмітити  той  факт,  що  значну  роботу  у  вирішенні  питання  ремонту   доріг  місцевого 
значення проводила Філія  «Баранівський  райавтодор»  Житомирського облавтодору. З  
метою  забезпечення  покращення  освітлення  вулиць    громади були проведені  відповідні  
роботи,  на  що  витрачено   265.2 тис. грн. Зокрема, в м. Баранівка на суму 39,4 тис. грн., с. 
Глибочок - 87, 3 тис. грн., с. Марківка – 51,3 тис. грн., с. Стара Гута – 87,3 тис. грн. 
Комунальним підприємством «Баранівка міськводоканал» виконано ряд заходів щодо 
підготовки мереж водопостачання й водовідведення та очисних споруд міста до роботи в 
осінньо-зимових умовах. Ця робота буде продовжуватися й надалі. Виконкомом міської ради 
проведено роботу щодо забезпечення твердим паливом пільгових категорій громадян. Так, 
складено списки осіб, які мають право на дану пільгу, відповідні документи передано в 
управління праці і соціального захисту населення Баранівської РДА.  Певні обсяги робіт 
виконані й у плані підготовки до опалювального періоду житлового фонду комунальної 
власності міста. Зокрема, працівниками Баранівської дільниці Новоград-Волинського 
управління по експлуатації газового господарства проведено обстеження газових мереж у 
багатоквартирних житлових будинках Баранівки. Обстежено багатоповерхові будинки, які 
перебувають на балансі ОСББ «Надія». Нині завершується оформлення паспортів готовності 
будинків до опалювального періоду.  Варто зазначити, що в більшості будинків 
комунального житлового фонду мешканці утеплили підвальні приміщення, вікна, 
комунікації, провели поточний ремонт під’їздів, фарбування газових та водо-каналізаційних 



комунікацій. На жаль, не всі жителі багатоповерхівок відповідально поставилися до цієї 
роботи. Тому власникам квартир таких будинків керівництвом ОСББ «Надія» буде вручено 
повторні повідомлення про необхідність утеплення приміщень загального користування та їх 
належну підготовку до функціонування в осінньо-зимових умовах. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  виконкому   

від 30.08.2017 № 194  

 

 

ЗАХОДИ  

 з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери громади до роботи в 
осінньо - зимовий період 2017-2018 рр.  

№п/п             Запланований захід         Відповідальний за виконання        Строки проведення 

1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об`єктів 
соціально – культурного призначення громади до сталого функціонування в осінньо – 
зимовий період 2017-2018 роки.  

                                                                                    Заступник міського голови Савчук В.А.  

                                                           До 20 вересня 2017 року  

2. Створити робочу групу для контролю за ходом підготовки  житлово – комунального 
господарства, паливно – енергетичного комплексу та об`єктів соціальної сфери громади до 
роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років та його стабільним проходженням.  

                                                                                 Виконком Баранівської міської ради  

                                                            До 20 вересня 2017 року  

3. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних 
мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, 
електропостачання, доріг, об`єктів благоустрою згідно з графіком.  

                                                                         КП «Баранівка міськводоканал» -  

                                            Дерев`янко Ю.С. 

                                                                                       спільно з Баранівка РЕМ та Баранівською  

                                                                             дільницею Новоград – Волинського  

                                                                          УЕГГ та  відділом благоустрою та  

                                                                               житлово-комунального господарства  

                                                            Баранівської міської ради  

                                                          До 20 вересня 2017 року  

4. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально – культурного призначення, в 
тому числі шкільних та дошкільних навчальних закладів, будинків культури, бібліотек, 
ФОКу до стабільної роботи  в умовах осінньо–зимового періоду 2017-2018 років.  

                                                               Відділ освіти міської ради, 

                                                                        відділ культури, сім»ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради 



                                                                        КП «Барнанівка міськводоканал» -  

                                          Дерев`янко Ю.С.  

                                                      До 01 жовтня 2017 року.  

5. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, 
бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяні 
на очистці доріг від снігових заметів не залежно від форми власності та відомчої належності.  

                                                                Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                   комунального господарства міської ради та  

                                                                              КП «Баранівка міськводоканал» спільно 

                                                з Баранівкарайавтодор 

                                                     До 01 листопада 2017 року  

6. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних 
форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини та механізми, для можливості 
їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення 
руху автотранспорту та життєдіяльності громади.  

                                                              Відділ бухгалтерського обліку та  

                                                                 економічного розвитку, інвестицій  

                                                 та закупівель міської ради 

                                                  До 01 листопада 2017 року  

7. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно – мастильних та посипкових 
матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста в особливих погодних умовах.  

 Відділ благоустрою та житлово-комунального 

                                                  господарства міської ради  

                                                           спільно з  Баранівкарайавтодор 

                                                   До 01 листопада 2017 року  

8. Забезпечити контроль за завершенням робіт із знесення сухостійних дерев та насаджень, 
які можуть спричинити аварійні ситуації на вулицях (дорогах) під час осінньо – зимового 
періоду, виконати роботи щодо розчистки узбіччя доріг вздовж повітряних ліній 
електромереж.  

Відділ благоустрою та житлово-комунального 

                                                господарства міської ради  

                                              спільно з Баранівка РЕМ  

                                           До 01 грудня 2017 року  

9. Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану 
підготовки житлово – комунального господарства, паливно – енергетичного комплексу та 
об`єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо – зимовий період 2017 – 2018 років.  

                                                               Відділ діловодства та організаційної 



                                   роботи міської ради 

                                                               Протягом вересня-жовтня 2017 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                              № 195 

 

Про присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна 

 

Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого 
майна, з метою упорядкування нумерації житлових будинків, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку загальною площею 88,7 м. кв. , що належить на праві 
власності Супрунцю Степану Даниловичу згідно свідоцтва на право власності 
виданого ХХХХХХХХ поштову адресу:« ХХХХХХХХХХХ». 

2. Присвоїти житловому будинку загальною площею  87,1 м. кв., який належить 
Федоренко Лідії Домініківні поштову адресу: «ХХХХХХХХХХХХ». 

3. Зобов’язати Супрунця С. Д., Федоренко Л. Д. внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
 
 

Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 196 

 

Про надання дозволу на будівництво 

 

      Розглянувши заяву про надання дозволу на будівництво, керуючись ст. 12  Земельного Кодексу 
України, ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити Матвієнку Миколі Миколайовичу будівництво магазину на власній 
земельній ділянці за адресою: м. Баранівка, вул.Калинова,8. 

2. Зобов’язати Матвієнка М. М.: 
1) замовити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки у відділі 

архітектури та житлово-комунального господарства управління економічного, 
агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства 
Баранівської райдержадміністрації. 

2) повідомити управління ДАБІ у Житомирській області про початок робіт на об’єкті 
магазину за адресою м.Баранівка, вул.Калинова,8; 

3) укласти з Баранівською міською радою договір про пайову участь у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Баранівки після 
встановлення кошторисної вартості будівництва об’єкту; 

3. Контроль за виконаннямданого 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 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 197 

Про повернення малолітньої  

дитини в сім’ю 

Керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сімейним кодексом України, враховуючи висновок опікунської 
ради при виконкомі Баранівської міської ради від 29.08.2017 року про повернення 
малолітньої дитини ХХХХХХХХ з ЖОЦСПР «Сонячний дім» в біологічну сім’ю 
ХХХХХХХХХ, виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради від 
29.08.2017 року про повернення малолітньої дитини ХХХХХХХ з ЖОЦСПР 
«Сонячний дім» в біологічну сім’ю Чепіги Л.М. та Чепіги О.М., що додається. 

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

ХХХХХХ щодо наслідків безвідповідального батьківства, зловживання 
алкоголем, ухилення від виконання батьківських обов’язків,  необхідності 
підтримки належних умов для повноцінного життя та розвитку дитини. 

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

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

 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 



рішення виконкому  

                                                                                                                            від 30.08.2017 №197 

Висновок  
опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради  

про повернення малолітньої дитини ХХХХХХХ з ЖОЦСПР «Сонячний дім» в біологічну 
сім’ю ХХХХХХХХХ 

від 29 серпня 2017 року 
 

31.05.2017 року на засіданні виконкому Баранівської міської ради розглядалося 
питання про стан утримання та виховання малолітньої дитини ХХХХХХ в сім’ї ХХХХХХХ. 

Відповідно рішення виконавчого комітету від 31.05.17 №112 «Про неналежне 
виховання дитини в сім’ї», рекомендовано ХХХХХХХ надати згоду на влаштування 
малолітньої Чепіги О.Л. до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Сонячний дім» Житомирської обласної ради терміном 2 місяці з метою надання можливості 
батькам створити належні соціально-побутові умови проживання та виховання дитини, 
налагодити відносини між собою та з сусідами, вести здоровий спосіб життя. З 02.06.2017 
року малолітню ХХХХ влаштовано до ЖОЦСПР «Сонячний дім».  

Управлінням надання соціальних послуг зібрано та передано до ССД РДА пакет 
документів для постановки дитини на облік дітей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах служби у справах дітей РДА ( з 13.07.2017р.). 

Відповідно рішення виконавчого комітету від 28.07.17 «Про хід виконання рішення 
виконкому міської ради від 31.05.2017 №112 «Про неналежне виховання дитини в сім’ї» 
продовжено термін перебування малолітньої ХХХХХХХХХ в ЖОЦСПР «Сонячний дім». 

Сім’я ХХХХХ на період перебування дитини в центрі реабілітації перебувала на 
контролі Управління надання соціальних послуг міської ради, служби у справах дітей РДА. 
Спеціалістами забезпечено проведення соціально-профілактичної роботи з батьками щодо 
наслідків безвідповідального батьківства, зловживання алкоголем. 
            Спеціалістами УНСП спільно зі спеціалістами ССД РДА систематично обстежено 
матеріально-побутові умови проживання сім’ї з метою з’ясування стану готовності батьків 
повернути дитину в сім’ю, так як за період перебування дитини в центрі мама неодноразово 
зверталася до УНСП, ССД РДА з проханням повернути дитину. 
 Під час обстежень матеріально-побутових умов проживання сім’ї ХХХХХХ були без 
ознак вживання алкоголю, налагодили частково побут (прибирання в будинку, на подвір’ї). 
ХХХХХХ повідомила, що проходить стажування у поштовому відділенні «Укрпошта». 
Також, повнолітній син ХХХХХХ із співмешканкою ХХХХХХХ винаймають окреме житло 
з метою уникнення конфліктних ситуацій в сім’ї. 
 Протягом перебування дитини в ЖОЦСПР «Сонячний дім» батьки щотижня 
відвідували дитину. Разом з тим, батьки надали медичні довідки про задовільний стан 
здоров’я, зокрема проходження стаціонарного лікування в м. Житомир.  

ХХХХХХХХХ наголошено про те, що питання повернення дитини в сім’ю вимагає 
усвідомленого прийняття рішення, роз’яснено їх право на повернення дитини, так як минув 
3-х місячний термін.  

На підставі вищевказаного та відповідно до Закону України «Про охорону 
дитинства», з метою забезпечення можливості дитини зростати в сімейному оточенні 
вважати за доцільне повернути малолітню ХХХХХХХ з Житомирського обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім» в біологічну сім’ю ХХХХХХХХХ. 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 198 

 
 

Про видачу дубліката свідоцтва на 

 право власності на житловий будинок    

              Розглянувши заяву Корзієнко Віри Володимирівни жительки м. Новоград – 
Волинський ХХХХХХХХХ щодо видачі дублікату свідоцтва на право власності на житловий 
будинок, за адресою смт. Баранівка, ХХХХХХХХХ, виданого Баранівською селищною 
радою 17 травня 1991 року (рішення №82) на імя Якимчука Володимира Андрійовича,  
відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати Корзієнко Вірі Володимирівні дублікат Свідоцтва на право власності на житловий 
будинок ХХХХХХХХХ, м Баранівка, на імя Якимчука Володимира Андрійовича.  

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

 
Міський голова                                                                                             А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 199 

Про затвердження 
Положення про службу охорони праці 
в Баранівській міській раді 
 

 

  
З метою забезпечення ефективності діяльності виконавчого комітету, керуючись 

Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, «Про охорону праці», 
виконавчий комітет міської ради 

 
 ВИРІШИВ: 
 
1.Затвердити Положення про службу Охорони Праці  в Баранівській міській раді, що 
додається. 
2.Спеціалісту з охорони праці міської ради у своїй діяльності керуватися вище 
зазначеним Положенням. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Л. Л. Куцан. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А. О. Душко 
 
 

            Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 30.08.2017 №199 

Положення про службу Охорони Праці  в Баранівській міській раді 
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

ОП – охорона праці. 
 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
2.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" керівником підприємства – міським 
головою, створюється служба охорони  праці   для  організації виконання правових, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-
профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним випадкам,  професійним 
захворюванням і аваріям у  процесі праці.  
2.2. Дане Положення розроблене на основі  Типового  положення про службу охорони праці. 
Міський голова  розробляє і затверджує Положення про службу охорони праців Баранівській 
міській раді  м. Баранівка, визначає структуру служби охорони праці,  її чисельність, основні 
завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства. 
2.3.Служба охорони  праці  підпорядковується  безпосередньо міському голові. 
 
2.4.Служба охорони  праці  створюється  на  підприємстві  з кількістю працюючих 50 і 
більше осіб. 
2.5. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною 
платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. 
Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у довіднику кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. 
2.6. Навчання та  перевірка  знань  з  питань  охорони  працівників служби охорони праці 
проводиться  в  установленому законодавством порядку під час прийняття його на роботу  та  
періодично один раз на три роки.  
2.7. Працівники служби охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством України,  
нормативно-правовими актами з охорони праці,  колективним договором та актами з 
охорони праці, що діють в межах підприємства. 
2.8. Ліквідація служби охорони праці  допускається  тільки  в разі  ліквідації  підприємства. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

3.1. Робота   служби   охорони   праці  підприємства  здійснюється відповідно до плану 
роботи  та  графіків  обстежень, затверджених міським головою.  
3.2 Служба охорони праці згідно штатного розпису укомплектована однією посадовою 
особою – спеціаліст  з охорони праці. 
3.3. Робоче  місце спеціаліста  з охорони  праці має розміщуватись (як правило) в окремому 
приміщенні,  забезпечуватись належною оргтехнікою,  технічними засобами зв'язку і бути 
зручним для приймання відвідувачів.  
3.4. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути 
створе-ний кабінет з охорони праці відповідно  до  Типового  положення  про  кабінет  
охорони  праці. 
3.5. Міський голова забезпечуєстимулювання ефективної роботи інженера з охорони  праці. 
3.6. Спеціаліст з охорони  праці не може залучатися довиконання  функцій,  не  передбачених 
Законом України «Про охорону праці»та цим Положенням.  
 

3.1 Основні завдання служби охорони праці. 
Основними завданнями служби охорони праці є: 
3.1.1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та  



сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і 
кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень міського голови з цих питань. 
3.1.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих  на  усунення  
шкідливих  і   небезпечних   виробничих факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   на   
виробництві, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або 
здоров'ю працівників.  
3.1.3. Вивчення   та   сприяння   впровадженню   у  виробництво досягнень науки і техніки,  
прогресивних і  безпечних  технологій, сучасних   засобів   колективного   та   
індивідуального   захисту працівників.  
3.1.4. Контроль за дотриманням працівниками  вимог  законів  та інших нормативно-
правових актів з охорони праці,  положень розділу "Охорона праці" колективного договору 
та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.  
3.1.5. Інформування  та надання  роз'яснень  працівникам підприємства з питань охорони 
праці. 
 

3.2 Функції служби охорони праці. 
3.2.1. Розроблення спільно з іншими  підрозділами  підприємства комплексних  заходів  для  
досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   
планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму, 
професійним   захворюванням,   надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні 
запланованих заходів.  
3.2.2. Підготовка  проектів  наказів  з  питань охорони праці і внесення їх на розгляд 
міському голові..  
3.2.3. Проведення спільно з  представниками  інших  структурних підрозділів   підприємства 
перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  
3.2.4. Складання звітності з  охорони  праці  за  встановленими формами.  
3.2.5. Проведення   з   працівниками  вступного  інструктажу  з охорони праці.  
3.2.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин  виробничого травматизму,  професійних  
захворювань,  аварій,  заподіяної  ними шкоди.  
3.2.7. Забезпечення   належного   оформлення    і    зберігання документації  з питань охорони 
праці,  а також своєчасної передачі її до  архіву  для  тривалого  зберігання  згідно  з  
установленим порядком.  
3.2.8. Складання  за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій,  посад і 
видів  робіт,  на  які  повинні  бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці,  що 
діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.  
3.2.9. Інформування працівників  про  основні  вимоги  законів, інших нормативно-правових 
актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.  
3.2.10. Розгляд: 
-  питань про  підтвердження  наявності  небезпечної  виробничої ситуації,  що стала  

причиноювідмови  працівника  від  виконання дорученої    роботи,   відповідно   до   
законодавства   (у  разі необхідності); 

-  листів, заяв,  скарг працівників підприємства,  що стосуються питань додержання 
законодавства про охорону праці.  

3.2.11. Організація: 
-  забезпечення підрозділів   нормативно-правовими   актами   та актами  з  охорони  праці,  

щодіють   в   межах   підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань; 
-  роботи кабінету з охорони  праці, підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони 

працітощо; 
-  нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці; 
-  пропаганди з    питань    охорони   праці   з   використанням інформаційних засобів.  
3.2.12. Участь у: 
- розслідуванні нещасних  випадків,  професійних захворювань та аварій  на виробництві  
відповідно  до  Порядку  розслідування  та ведення обліку нещасних випадків, професійних 



захворювань і аварій на  виробництві,  затвердженого  постановою   Кабінету   Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року N 1112,  
- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих  місць працівників,  які    
проходять    обстеження    щодо   наявності профзахворювань; 
-  проведенні внутрішнього  аудиту  охорони  праці  та атестації робочих місць на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 
-  роботі комісій  з   приймання   в   експлуатацію   закінчених будівництвом, реконструкцією 
або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, 
відремонтованого або   модернізованого  устатковання  в  частині  дотримання  вимог 
охорони (безпеки) праці; 
-  розробленні положень,  інструкцій,  розділу  "Охорона  праці" колективного договору, 
актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства; 
-  складанні переліків  професій  і  посад,   згідно   з   якими працівники  повинні  проходити  
обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди; 
-  організації навчання з питань охорони праці; 
-  роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.  
3.2.13. Контроль за: 
- виконанням заходів,  передбачених  програмами,  планами  щодо поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, 
спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань; 
-  проведенням ідентифікації та декларуванням  безпеки  об'єктів підвищеної небезпеки; 
- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці  згідно  з переліком  професій,  посад і 
видів робіт,  своєчасним внесенням в них змін; 
-  своєчасним проведенням  необхідних  випробувань  і  технічних оглядів устатковання; 
-  станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем; 
-  своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці,  всіх видів інструктажу з 
охорони праці; 
- забезпеченням працівників   відповідно    до    законодавства спецодягом,  спецвзуттям  та  
іншими  засобами  індивідуального та колективного захисту, мийними та 
знешкоджувальними засобами; 
- організацією зберігання,  прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту 
спеціального одягу,  спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту; 
- санітарно-гігієнічними і     санітарно-побутовими     умовами працівників згідно з 
нормативно-правовими актами; 
-  своєчасним   і   правильним   наданням  працівникам  пільг  і компенсацій  за  важкі  та  
шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним  харчуванням,  молоком  
або рівноцінними йому  харчовими  продуктами,  газованою  солоною  водою,  наданням 
оплачуваних    перерв   санітарно-оздоровчого   призначення   тощо відповідно до вимог 
законодавства та колективного договору; 
-  дотриманням у   належному    безпечному    стані  території підприємства, внутрішніх доріг 
та пішохідних доріжок; 
-  організацією  робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 
- використанням   цільових   коштів,  виділених  для  виконання комплексних  заходів  для  
досягнення  встановлених  нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 
- застосуванням  праці  жінок,  інвалідів  і  осіб, молодших 18 років, відповідно до 
законодавства; 
- виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та 
поданням страхового експерта з охорони праці; 
-  проведенням  попередніх  (під  час  прийняття  на  роботу)  іперіодичних  (протягом  

трудової 
діяльності)   медичних   оглядів працівників,  зайнятих на важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпечними  умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, 
щорічних  обов'язкових  медичних  оглядів  осіб  віком  до 21 року. 
 



3.3.Права інженера з охорони праці. 
Спеціаліст  з охорони праці має право: 
-  безперешкодно в будь-який час відвідувати підвідомчі структурні підрозділи; 
- перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних 

підрозділах; 
- видавати керівникам   структурних   підрозділів  підприємства обов'язкові для виконання 
приписи (Ф1/ПСП-ОП) щодо  усунення  наявних  недоліків,  одержувати  від них необхідні 
відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста  з  охорони 
праці  може  скасувати лише міський голова. Припис  складається  в  2-х  примірниках, 
один  з  яких   видається керівникові   робіт,   об'єкта,   цеху,   другий   залишається  та 
реєструється у службі охорони праці,  і  зберігається  протягом  5 років.   Якщо   керівник 
структурного   підрозділу  підприємства відмовляється  від  підпису  в  одержанні  припису, 
інженер з охорони  праці  надсилає  відповідне  подання  на ім'я особи, якій адміністративно 
підпорядкований  цей  структурний  підрозділ, або генеральному директору; 
- зупиняти роботу  виробництв,  дільниці,  машин,   механізмів, устатковання  у  разі  

порушень, 
які  створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; 
- вимагати відсторонення   від  роботи  осіб,  які  не  пройшли передбачених   законодавством 
медичного    огляду,    навчання, інструктажу,  перевірки  знань  і  не мають допуску до 
відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з  охорони праці; 
- надсилати міському голові    подання    про    притягнення     до відповідальності 
посадових  осіб  та  працівників,  які порушують вимоги щодо охорони праці; 
- за поліпшення  стану  безпеки  праці  вносити  пропозиції про заохочення працівників за 
активну працю; 
- залучати, за   погодженням    міського голови  і  керівниками підрозділів 
підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці; 
- представляти товариство в державних та громадських установах при розгляді питань 
охорони праці; 
 

3.3 Відповідальність. 
Спеціаліст з охорони праці  несе персональну відповідальність  за: 
- невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці; 

- невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу 
охорони праці та посадовою інструкцією; 

-    недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів, інформацій з охорони 
праці; 

-     низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків. 
 

 
3.4 Взаємодія (службові зв’язки) з іншими підрозділами та зовнішніми 

організаціями. 
Спеціаліст  з охорони праці взаємодіє з керівниками структурних підрозділів та 
працівниками апарату Баранівської міської ради. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 200 

 

Про надання дозволу на  

 розміщення рекламного щита   

Розглянувши заяву ФОП Главацької Марії Феліксівни про надання дозволу на 
розміщення рекламного щита - вказівника, а також заслухавши пояснення заявника 
керуючись пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про рекламу», 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067, п.5.1 та п.5.2 Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії 
Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497, рішенням виконавчого 
комітету Баранівської міської ради №106 від 19.06.2014 року «Про затвердження Порядку 
визначення розміру плати за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста 
Баранівки», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Надати дозвіл ФОП Главацькій Марії Феліксівні, жительці м. Полонне, ХХХХХХХХ  на 
тимчасове використання місця, що відноситься до комунальної власності територіальної 
громади міста Баранівки для розміщення об’єкту зовнішньої реклами (рекламного щита) за 
адресою: м Баранівка, вул. Звягельська, 38.  

2. Зобов’язати ФОП Главацьку М.Ф.:  

1) розробити ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу та схему його 
розташування, які погодити з Службою автомобільних доріг у Житомирській області та 
головним управлінням Національної поліції України в Житомирській області;  

2) після отримання зазначеного погодження укласти з Баранівською міською радою договір 
на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, згідно з 
додатком.  

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 



Додаток   

до рішення виконкому   

від 30.08.2017  №200    

ДОГОВІР   

на право тимчасового користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

м. Баранівка                                                                                « ___ »  ____________ 20__ року   

Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови 
_________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та _______________________________________ 
(надалі – «Користувач»), з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен 
окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:   

1. Терміни в Договорі  

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до 
Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії 
Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497.  2. Предмет Договору 
2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце (місця) 
площею ___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами за адресою: ___________________________________________________, 
згідно зі схемою (ескізом) місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і 
на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах 
м.Баранівка, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на 
час видачі дозволів.   

2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість 
користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений 
(закінчився).   

2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Міська рада 
надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.  
2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове 
користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.   

2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною 
частиною цього договору.   

3. Права та обов’язки Сторін  

3.1. Міська рада має право:   

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з 
питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці, 
положень цього договору.   

3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».   



3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок «Користувача» 
демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж три місяці, 
передбачених розділом 4 цього договору.   

3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках, 
передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Баранівці.  

 3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених 
чинним законодавством України.   

3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства. 
3.2. Міська рада зобов’язується:   

3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи 
пріоритетів «Користувача».   

3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами 
розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці.  

 3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.  

3.3. «Користувач» має право:   

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних 
конструкцій відповідно до виданих дозволів.  

 3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з 
дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в 
м.Баранівці. 3.4. «Користувач» зобов’язаний:  

3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», 
«Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.   

3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.   

3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за 
розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що діють 
на день сплати.   

3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому 
порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів 
будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та 
озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної 
мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця 
для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки 
рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.   

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що 
заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».  

 3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні 
терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, 
ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної 
ситуації.  



3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за 
користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від 
того, чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує. 

  3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу 
до належного стану.  

 3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для листування, 
банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.   

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків  

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, 
затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з переліком 
конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для 
узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.   

4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі 
____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на 
розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач 
«Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області,  згідно з 
формулою розрахунку:   

П = S х Т,  де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу(при цьому 
площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної 
проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за 
периметром горизонтальної проекції цього засобу);  Т – тариф за тимчасове користування 
місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних 
рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);   

4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не 
нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, 
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.  

 4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських 
свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються 
вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за 
узгодженням з міським головою.   

5. Відповідальність Сторін  

5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 
заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.   

5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, «Користувач» 
сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діятиме в період, за який нараховується пеня.  

 5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу 
конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує 
Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і 
відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.   



6. Форс – мажор  

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, 
якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити 
жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили 
неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний 
термін.   

6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі 
Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої 
Сторони.   

6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, 
епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані 
компетентними державними органами як обставини непереборної сили.   

7. Термін дії Договору  

7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи 
дозволу.   

7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту закінчення 
терміну дії пріоритету чи дозволу.  

 7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Міську раду 
за місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.  

7.4. Договір достроково припиняє дію:  

 7.4.1. За взаємною згодою Сторін.   

7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради «Користувачу» 
відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано 
рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.   

7.4.3. За рішенням суду.   

7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 
3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.   

8. Прикінцеві положення  

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, 
вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння спір 
передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області.  

 8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну 
силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і 
являють собою невід’ємну частину Договору.   

8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в 
усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.  

 8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному 
для кожної із Сторін.    



Термін дії договору з___________________по__________________  Продовжено 
з___________________по________________________  Продовжено 
з___________________по________________________ 

 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:   

«Сторона 1»:                                                                                            «Сторона 2»:    
Баранівська міська рада                                                  ____________________________ 
Місцезнаходження: вул. Соборна,20,                                                                                
м.Баранівка, Житомирська область, 12701   

код ЄДРПОУ 04344386, р/р                                                      ________________________, 
МФО 811039 ГУДКУ в Житомирській області.  

                                                                                                      Місцезнаходження: 
______________________________________                                                                                   
Адреса для листування:                                             
_____________________________________,  _____________________________________ р/р 
_________________________________ в _____________________________________, МФО 
________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________ ІНП 
_________________________________   

   Міський голова  ___________________               __________________ /________________/  
__________________ /_________________/                 (підпис)                               (ПІП)               
(підпис)                               (ПІП)   М.П.                                                                                   М.П. 
* - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами змінюється 
із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.   

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 201 

 

Про влаштування дітей у міський    

 дошкільний навчальний заклад позачергою   

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про робочу групу з організації (упорядкування) прийому дітей у дошкільний 
навчальний заклад м. Баранівка, затвердженим рішенням виконкому від 24.06.2010р., 
Статутом ДНЗ «Сонечко», розглянувши заяви мешканців с. Табори про позачергове 
влаштування дітей у дошкільний заклад у зв’язку із припиненням фінансування дошкільного 
навчального закладу в с. Табори, враховуючи протокол засідання громадських слухань в с. 
Табори від 21.08.2017 року №2, заслухавши начальника відділу освіти міської ради, 
виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на позачергове влаштування в міський дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» у зв’язку із припиненням фінансування дошкільного навчального закладу в с. 
Табори дітей с. Табори.  

2. Керівнику ДНЗ «Сонечко» Власюк А.Д. провести приймання вищевказаних дітей у 
дошкільний навчальний заклад на підставі заяв та відповідних документів.    

3. 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 

 

  

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 202 

 

Про діяльність підприємства 

ПАТ «Укртелеком» 

 

   Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
заслухавши та обговоривши інформацію директора Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» 
Українця Є. Ю. про діяльність підприємства ПАТ «Укртелеком», виконавчий комітет міської 
ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Інформацію про діяльність підприємства Житомирська філія ПАТ 
«Укртелеком»,  прийняти до відома. 

2. Роботу підприємства ПАТ «Укртелеком» визнати задовільною. 
3. Рекомендувати підприємству укласти з Баранівською міською радою договір про 

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

питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука. 

 

Міський голова                                                                                      А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2017                                                                                                                  № 203 

 

Про клопотання щодо нагородження  

Грамотою Верховної Ради України 

Душка Анатолія Олександровича 

 

   Відповідно до Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, 
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216-IV «Про 
внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та Грамоту 
Верховної ради України», враховуючи протокол зборів колективу Баранівської міської ради від 
07.08.2017 року №1, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Звернутися до народного депутата України Литвина В. М. з проханням про сприяння 
щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Душка Анатолія 
Олександровича - Баранівського міського голову - за багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
та розбудову Баранівської громади. 

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 

 

 

 

 


