БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 275

Про схвалення міського бюджету
Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської
міської ради Василевського О. В. про міський бюджет Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік, на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72,
78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Визначити на 2019 рік:
1.1 Доходи міського бюджету у сумі 167795903,00грн., в тому числі доходи загального
фонду міського бюджету 153365850,00грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
14430053,00грн., у тому числі бюджету розвитку 200000,00грн. згідно з додатком №1 до
цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Баранівської міської
ради в сумі 438000,00грн. згідно з додатком № 1.1 та медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам і додаткової дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров'я в сумі 20022550,00грн. згідно з додатком № 1.2 до цього рішення.
1.2 Видатки міського бюджету у сумі 167045291,00грн., в тому числі видатки загального
фонду міського бюджету 152243830,00грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету
14801461,00грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.
1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1175520,00грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.
1.4.Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 424908,00грн., згідно з додатком
№ 2, з них:
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1175520,00грн., джерелом покриття
якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 494908,00грн., напрямом
використання якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної Фінансової
корпорації НЕФКО;

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00грн., напрямом
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної
Фінансової корпорації НЕФКО.
2. Встановити, що у 2019 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий
метод.
3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на
2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по
загальному фонду - 152243830,00грн. та спеціальному фонду - 14801461,00грн. згідно з
додатком №3 до цього рішення.
4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1000,00
гривень, що становить 0,001 відсотка видатків загального фонду міського бюджету
визначених цим рішенням.
5.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому числі інші
субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком № 4.1.
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та
регіональних галузевих програм на загальну суму 1063500,00грн. згідно з додатком №5.
7. Затвердити на 2019 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 10000,00 гривень, що
становить 0,01 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим
рішенням.
8. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними
видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
-оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Затвердити
3610770,00грн.

граничний

обсяг

місцевого

боргу

на

31.12.2019

року

в

сумі

10. Інформацію заступника начальника управління фінансів міської ради Василевського О.В.
про бюджет Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік взяти до
відома та схвалити бюджет Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019
рік.

11. Проект рішення про міський бюджет на 2019 рік винести на затвердження сесією міської
ради
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№276

Про план роботи
виконавчого комітету на
І квартал 2019 року
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л.
про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2019 року, керуючись ст.27 41
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи
виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2019 року, що
додається.
2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності).
3. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання визначених заходів у
встановлені терміни.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому
Куцан Л. Л.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
виконавчого комітету
20.12.2018 № 276

ПЛАН РОБОТИ
виконавчого комітету Баранівської міської ради
на І квартал 2019 року
№

Зміст роботи

з/п
1

2

Термін
виконання

Відповідальні

3

4

Доповідачі

за виконання
5

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ
РАДИ
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Про підсумки роботи із зверненнями
Січень Костецька О.Д.
Костецька О.Д.
громадян, які надійшли до
2019 року
виконавчого комітету міської ради у
2018 році
Про підсумки виконання міського
Січень Василевський О.В. Василевський О.В.
бюджету за 2018 рік
2019 року
Про підсумки виконання Програми
Січень Цимбалюк Л. А.
економічного і соціального розвитку 2019 року
за 2018 рік
Про упорядкування списків
Січень Шевчук О. Г.
громадян, які перебувають на
2019 року
квартирному обліку при виконкомі
міської ради
Про роботу служби у справах дітей
Лютий Кучинська І. В.
міської ради
2019 року

Цимбалюк Л. А.
Шевчук О. Г.

Кучинська І. В.

Про підсумки розгляду
Лютий Лисюк І. І.
Лисюк І. І.
адміністративною комісією
2019 року
виконкому міської ради протоколів
про адміністративні правопорушення
у 2018 році.
Про проведення на території
Березень Виховський С. А. Виховський С. А.
об’єднаної територіальної громади
2019 року
місячника санітарної очистки та
благоустрою
2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю:
- Рішення виконкому міської ради

№

Зміст роботи

з/п
1

2

Термін
виконання

Відповідальні

3

4

Доповідачі

за виконання

3. Організаційно-масові заходи:
1. Проведення свята Хрещення
Господнє

2. Участь у проведенні свята Дня
Соборності України.

3 Участь у заходах до Дня пам’яті
жертв Голокосту

4. Участь у підготовці та проведенні
заходів з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав.
5.Участь у підготовці та проведенні
Дня Героїв Небесної Сотні

6.Участь у підготовці та проведенні
Міжнародного жіночого дня – 8
Березня
7.Забезпечити проведення засідань
комісій виконкому:
(адміністративної, житлової), по
розгляду звернень громадян щодо
надання одноразової матеріальної
допомоги жителям Баранівської
міської ОТГ, опікунської ради при
виконавчому комітеті міської ради,
молодіжної ради, Громадської ради,
8.Прийом громадян з особистих
питань, розгляд їх звернень.

Січень
2019 року
Січень
2019 року

Січень
2019 року
Лютий
2019 року
Лютий

Ошатюк Н. Б.
Костецька О. Д.
Ошатюк Н. Б.
Костецька О. Д.

Ошатюк Н. Б.
Костецька О. Д.
Ошатюк Н. Б.
Костецька О. Д.
Ошатюк Н. Б.

2019 року

Костецька О. Д.

Березень

Ошатюк Н. Б.

2019 року

Костецька О. Д.

Протягом
кварталу

Посадові особи
апарату міськради

Протягом
кварталу

Посадові особи
апарату міськради

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН

5

№

Зміст роботи

з/п
1

2
1.Інформування населення через
засоби масової інформації про
діяльність виконавчого комітету
міської ради

Керуючий справами виконкому

Термін
виконання

Відповідальні

3

4

Протягом
кварталу

Доповідачі

за виконання
5

Пилипко Л. О.

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 277

Про організацію та проведення процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок
коштів міського бюджету
З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів міського бюджету, відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016
№ 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або
уповноважену особу», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад тендерного комітету Баранівської міської ради згідно з додатком
1, в новій редакції.
2. Затвердити Положення про тендерний комітет Баранівської міської ради, згідно з
додатком 2 ,в новій редакції.
3. Затвердити Положення про застосування електронної системи закупівель товарів,
робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету Баранівської міської ради,
згідно з додатком 3, в новій редакції.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 31 січня 2018року №4 «Про
затвердження складу тендерного комітету у новому складі" та від 26 липня 2016 року
№159 «Про організацію та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів міського бюджету м.Баранівка» вважати таким, що втратили чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 20.12.2018 року №277
СКЛАД
тендерного комітету Баранівської міської ради
Василевський Олександр Вікторович - заступник начальника управління фінансів
Баранівської міської ради голова тендерного комітету
Члени тендерного комітету:
Цимбалюк Людмила Анатоліївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та
закупівель Баранівської міської ради
Самчук Зоя Леонідівна – головний спеціаліст з публічних закупівель відділу
бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та закупівель Баранівської
міської ради
Виховський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального
господарства Баранівської міської ради
Лисюк Ірина Іванівна –головний спеціаліст з юридичних питань відділу юридичної та
кадрової роботи

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 20.12.2018 року №277
ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Баранівської міської ради
1.
Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні
закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні
засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов’язки та відповідальність.
1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові та інші особи замовника, призначені
відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
1.3. Замовник – Баранівська міська рада.
1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на
засадах колегіальності та неупередженості.
1.5. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими
актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.
1.6. Це Положення набирає чинності та вводиться в дію з 01 січня 2019 року.
2.

Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням
замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість
посадових осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до
складу комітету мають входити всі посадові особи замовника.
2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників,
члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та
учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може
вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця
процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням
замовника та має право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких
повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа
членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету
(якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них
виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).
За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету,
визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря
комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань
заносяться до протоколу засідання комітету.
2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому
не менше 50 відсотків членів комітету.
Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний
доводяться до відома членів комітету до початку засідання.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою
більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету,
присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування
членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з
обґрунтуванням причин відмови.

3.

Головні функції комітету

3.1.

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
–

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

–

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

–
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір
переможця;
–
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з
питань публічних закупівель, визначених Законом;
–
забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель
відповідно до Закону;
–
надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель,
щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
–

здійснення інших дій, передбачених Законом.

3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації
та здійснення закупівель.

4. Права та обов’язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:
–
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та
послугах, що будуть закуповуватися;
–
аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених
відповідно до Закону;
–

виносити питання на розгляд комітету;

–
прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо
необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при
внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого
органу;
–
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для
проведення процедур закупівель;
–

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

–

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб

структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета
закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; – здійснювати інші дії, передбачені
Законом.
4.2. Члени комітету зобов'язані:
–

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

–

організовувати та проводити процедури закупівель;

–
забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір
переможця;
–
дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього
Положення;
–

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.3. Голова комітету:
–

організовує роботу комітету;

–

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

–

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

–

пропонує порядок денний засідань комітету;

–

веде засідання комітету;

–

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

–

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.4. Секретар комітету забезпечує:
–
ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
–
оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його
діяльності;
–

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

–

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

–
дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з
документами;
–
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого
органу через авторизовані електронні майданчики;
–

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

5. Відповідальність
5.1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій.
5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами,
розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із
законами України.
5.3. Секретар комітету несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що
оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для
загального доступу.

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 20.12.2018 року №277

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт
і послуг за рахунок коштів міського бюджету м.Баранівка
1.
Загальні положення
1.1. Положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і
послуг за рахунок коштів міського бюджету (далі – Положення) розроблено з
урахуванням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про публічні закупівлі», Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань
закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його
функціонування».
1.2. Положення встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт і послуг
Баранівської міської ради з використанням електронних майданчиків електронної системи
закупівель (інформаційно-телекомунікаційної системи «ProZorro» за адресою в мережі
Інтернет: www.prozorro.gov.ua).
1.3. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:
авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом
інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель
та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання
інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування
сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за
допомогою мережі Інтернет. Порядокавторизації електронних майданчиків визначається
Кабінетом Міністрів
України;
замовник – Баранівська міська рада;
публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг
у порядку, встановленому цим Положенням та Законом України «Про публічні закупівлі»;
учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична
особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну
пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури
закупівлі; переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого
відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана
найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір,
або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі;
2.
Сфера застосування Положення
2.1. Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються
за рахунок коштів міського бюджету, за умови, що вартість предмета закупівлі таких
товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона
гривень.
Під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за
вартість, що встановлена в пункті 2.1. цього Положення, Замовник має право не
використовувати електронну систему закупівель.
У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної
системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50

тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пункті 2.1. цього Положення,
Замовник обов’язково оприлюднює звіт про укладенні договори в системі електронних
закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
2.2. Дія цього Положення не поширюється на випадки, передбачені в частині 3 статті 2
Закону України «Про публічні закупівлі».

3.
Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. Замовник реєструється в електронній системі закупівель (ProZorro) відповідно до
регламенту роботи обраного електронного майданчика. Дії щодо реєстрації та роботи в
електронній системі закупівель вчиняють уповноважена(і) посадова(і) особа(и)
Замовника.
3.2. Замовник вправі зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
4.
Порядок здійснення закупівель
4.1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану Замовника. Річний план,
додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
4.2. Замовник, з метою придбання товарів, робіт і послуг оприлюднює в електронній
системі закупівель безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу
Оголошення про проведення процедури відкритих торгів.
В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково
зазначаються: найменування та місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
очікувана вартість закупівлі товарів, робіт або послуг із зазначенням інформації про
включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і
зборів; строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; кінцевий строк подання
тендерних пропозицій;
розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник
вимагає його надати); дата та час розкриття тендерних пропозицій, у разі якщо
оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до
положень частини четвертої статті 10
Закону України «Про державні закупівлі»; розмір мінімального кроку пониження ціни під
час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула,
що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки.
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.
Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі
Уповноваженого органу для загального доступу.
4.3. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний дотримуватись Порядку
визначення предмету закупівлі, затвердженого уповноваженим органом у сфері
державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
4.4. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему
закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну,
інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про
його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним
Положенням, законодавством і в тендерній документації, та завантаження необхідних
документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що

підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та
документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення
учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система
повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі
до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана
тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється
Уповноваженим органом.
Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником
забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням
про проведення процедури закупівлі.
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення
строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх
подали.
4.5. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що
містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною
системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком
електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни
тендерних пропозицій.
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся
інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у
порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не
підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною.
Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші
критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують
відповідність кваліфікаційним критеріям і вимогам.
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється
електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою,
установленою Уповноваженим органом.
4.6. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою
закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній
документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
Критеріями оцінки є:
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи
надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує
постійно діючий ринок, - ціна; у разі здійснення закупівлі, яка має складний або
спеціалізований характер (у тому
числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок,
дослідноконструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема,
такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні
витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.
До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель
автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій,
розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та
інформації про учасників.
У разі якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки до початку електронного
аукціону в електронній системі закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки,
установленої замовником в тендерній документації, визначаються показники інших
критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену

ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до
найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
Під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються
значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни.
У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх
вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних
пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім
випадку застосування процедури конкурентного діалогу.
Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність
вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція
якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду
тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно
вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш
економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути
аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку
розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі
закупівель.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена
найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з
переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється
відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»,
замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним
у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20
робочих днів.
За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за
формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на
вебпорталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону України «Про
публічні закупівлі». Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних
пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення
всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких
не відхилені згідно з вказаним вище Законом. Дата і час проведення електронного
аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять
днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено
тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення
змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає
переможця та приймає рішення про намір укласти договір.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником,
до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх
компетенції.
4.7. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або
приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною
формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному
режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій
розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої

без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища
ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається
нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної
ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який
подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни
пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену
ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної
ціни.
В оголошенні про проведення процедури закупівель обов’язково зазначаються відомості
про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках
або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при
проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується
доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін
або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на
кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі
електронного аукціону без зазначення їх найменування.
4.8. Відхилення тендерних пропозицій
Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею
16 Закону України «Про публічні закупівлі»; не надав забезпечення тендерної пропозиції,
якщо таке забезпечення вимагалося
замовником;
2)
переможець:
відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації або укладення договору про закупівлю;
не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17
Закону України «Про публічні закупівлі»;
3)
наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону України
«Про публічні закупівлі»;
4)
тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття
рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему
закупівель.
У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою
аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до
замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності
його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або
його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого
звернення через електронну систему закупівель.
4.9. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі
товарів, робіт і послуг;
неможливості
усунення порушень, що виникли через виявлені порушення
законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення
оголошення про проведення процедури закупівлі,

повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим Законом; подання для участі
в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення
закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі
за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в
тендерній документації.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі
стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися,
оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня
прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам
електронною системою закупівель.
4.10. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю
Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день
визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник
оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою
закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та
місцезнаходження переможця торгів.
Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його
пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з
вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо
зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а
замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня
надходження такого звернення.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем
торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на
оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж
через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю.
У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно
до вимог тендерної документації або не укладення договору про закупівлю з вини
учасника у строк, визначений законом, або ненадання переможцем документів, що
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про
публічні закупівлі», замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає
переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
4.11. Застосування конкурентного діалогу
Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації)
робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю
необхідно провести переговори з учасниками; предметом закупівлі є консультаційні,
юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення

наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських,
будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.
Порядок проведення конкурентного діалогу встановлюється Законом України «Про
публічні закупівлі».
4.12. Застосування переговорної процедури закупівлі
Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як
виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після
проведення переговорів з одним або кількома учасниками.
Переговорна процедура закупівлі застосовується Замовником як виняток, у випадках та в
порядку, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».
4.13. Основні вимоги до договору про закупівлю
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу Українита
Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом
України «Про публічні закупівлі».
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної
пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця
процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної
процедури.
5.
Порядок оскарження процедур закупівлі
5.1.Порядок оскарження процедур закупівлі встановлюється Законом України «Про
публічні закупівлі».
6.Прикінцеві положення.
6.1.Це Положення набирає чинності та вводиться в дію з 01 січня 2019 року.
6.2.Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням, відбувається в порядку,
визначеному чинним законодавством України.

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 278

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету №270
від 21.12.2017 «Про затвердження
Положення про Громадську раду
виконавчого комітету міської ради
та її складу у новій редакції»
Враховуючи рішення Громадської ради виконавчого комітету міської ради від
20.11.2018 року № 8, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради №270 від 21.12.2017
року «Про затвердження Положення про Громадську раду виконавчого комітету
міської ради та її складу у новій редакції», а саме:
1) вивести із складу Громадської ради виконавчого комітету міської ради –
Степанюка Олександра Григоровича та Дерейко Світлану Миколаївну;
2) ввести у склад Громадської ради виконавчого комітету міської ради – Сюгай
Оксану Юріївну та Загорську Оксану Сергіївну.
2. Громадській раді виконавчого комітету міської ради (Побережник С. С.)
продовжувати діяльність відповідно до Положення про Громадську раду при
виконавчому комітеті Баранівської міської ради, затвердженого рішенням
виконавчого комітету №270 від 21.12.2017 року «Про затвердження Положення про
Громадську раду виконавчого комітету міської ради та її складу у новій редакції».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Л. Л. Куцан.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№279

Про надання статусу дитини-сироти
ХХХХХ та призначення піклувальника
над нею
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866,
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 13.12.2018 р.,
заяву Гаврилюка Д.М. про встановлення опіки над неповнолітньою дитиною, яка залишилась
без батьківського піклування, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХ., мати якої – ХХХХХХ., померла
ХХХХХХХ, батько – ХХХХХ., помер ХХХХХХХХ.
2. Призначити піклувальником над дитиною-сиротою дядька Гаврилюка Дмитра
Миколайовича, ХХХХХХХ, місце реєстрації - ХХХХХХХХ.
3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний
розвиток неповнолітньої ХХХХХХХ на піклувальника Гаврилюка Д.М.
4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти ХХХХХХ
та щорічно до 20 грудня готувати звіт про стан утримання і виховання дитини в сім’ї
піклувальника Гаврилюка Д.М.
5. Рекомендувати:
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) щорічно до 20
грудня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку піклувальника
Гаврилюка Д.М. та підопічної Палій А.С.
5.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) здійснювати призначення та виплату державної
соціальної допомоги на дитину-сироту у межах видатків, передбачених у державному
бюджеті.

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

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№280

Про призначення піклувальника над
дитиною, позбавленою батьківського
піклування ХХХХ.
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866,
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 13.12.2018 р.,
заяву Онищук О.В. про призначення її піклувальником над неповнолітньою дитиною,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Призначити піклувальником над дитиною, позбавленою батьківського піклування
ХХХХХХХХ, жителькою ХХХХХ Онищук Ольгу Василівну, ХХХХ., жительку ХХХХХХ.
2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний
розвиток неповнолітньої ХХХХХ на піклувальника Онищук О.В.
3.Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати постійний
контроль за умовами проживання та виховання дитини, позбавленої батьківського
піклування ХХХХХХ. та щорічно до 20 грудня готувати звіт про стан утримання і виховання
дитини в сім’ї піклувальника Онищук О.В.
4.Рекомендувати:
4.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) щорічно до 10
грудня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Онищук О.В. та
підопічної ХХХХХХ.
4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
(Ковбан М.О.) здійснювати призначення та виплату державної соціальної допомоги на
дитину-сироту у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

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

(секретаря)

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 281

Про надання дозволу Савчуку Я.А.
на укладання договору дарування
житлового будинку
Розглянувши заяву Савчука Я.А., жителя ХХХХХХХ, подання служби у справах дітей
Баранівської міської ради від 13.12.2018 р. та рішення Комісії з питань захисту прав дитини
від 13.12.2018 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866,
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Надати Савчуку Ярославу Анатолійовичу, ХХХХХХХ, дозвіл на дарування
житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХХ, його сестрі Лукянчук
Наталії Анатоліївні, ХХХХХХХ р.н.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Л.Л. Куцан.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№282

Про надання дозволу Макарчуку М.С.
на укладання договору дарування
квартири
Розглянувши заяву Макарчука М.С., жителя ХХХХХХХ, подання служби у справах
дітей Баранівської міської ради від 13.12.2018 р. та рішення Комісії з питань захисту прав
дитини від 13.12.2018 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12
Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п.
67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року
№866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати Макарчуку Миколі Сергійовичу, ХХХХ р.н., дозвіл на дарування квартири
ХХХХ, яка знаходиться за адресою: ХХХХХХ, для його малолітньої дочки Макарчук
Софії Миколаївни, ХХХХХХ р.н.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Л.Л. Куцан.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 283

Про доцільність позбавлення
батьківських прав
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України,
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866,
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про
доцільність позбавлення батьківських прав Присіч Наталії Олександрівни, ХХХХХ
р.н. відносно малолітньої дочки ХХХХХХХ. у зв’язку із ухиленням від виконання
своїх обов’язків по вихованню дитини.
2. Головному спеціалісту-юрисконсульту відділу юридичної та кадрової роботи міської
ради (Лисюк І.І.) клопотати перед Баранівським районним судом про позбавлення
батьківських прав Присіч Н.О. відносно дочки ХХХХХХХХ.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л.
Куцан.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуюча справами виконкому

Л. Л. Куцан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 20.12.2018р. № 283
Висновок
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав
Присіч Наталії Олександрівни, ХХХХ р.н. відносно малолітньої дочки
ХХХХХХХ.
від 17.12.2018р.
За інформацією служби у справах дітей міської ради стало відомо, що з 15.08.2017
року в Комунальному закладі «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини»
на повному державному утриманні перебуває малолітня дитина ХХХХХХ
Дитина влаштована до закладу за заявою матері та на підставі розпорядження голови
районної державної адміністрації №199 від 03.08.2017 р.
Присіч Наталія Олександрівна, ХХХХХ. за час перебування дитини у закладі
жодного разу її не відвідала (відповідно листа КЗ «Житомирський обласний спеціалізований
будинок дитини» вих.№395/02-19 від 22.06.2018р.), життям та здоров’ям не цікавилася,
допомоги на утримання не надавала.
Відомості про батька малолітньої ХХХХХ записані за вказівкою матері згідно ч. 1 ст.
135 Сімейного кодексу України.
З 31.07.2017р. дитина перебуває на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах Баранівської РДА у зв’язку з ухиленням батьків від виконання батьківських
обов’язків.
Працівниками служби у справах дітей міської ради неодноразово проводилися бесіди
з Присіч Н.О. щодо необхідності відвідування дитини у будинку дитини, однак мати
належних висновків не зробила.
07.08.2018р. здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї
Присіч Н.О., ХХХХХ та рекомендовано терміново з’явитися до адміністрації обласного
будинку дитини з заявою про продовження терміну перебування дитини у закладі, Присіч
Н.О написала розписку про обов’язкову явку в м. Житомир, проте результат відсутній.
З вересня 2018 року Присіч Наталія Олександрівна за місцем фактичного проживання
ХХХХХХ та місцем реєстрації ХХХХХХ відсутня. Зі слів односельчан Наталія з матір’ю
Черишнюк В.А., ХХХХХ та батьком Присіч О.Л., ХХХХХ перебувають на сезонних роботах
у Вінницькій обл.
Тому, склалася ситуація за якої відсутні необхідні умови для нормального розвитку та
виховання дитини, повернення дитини в сім’ю.
На підставі вищевказаного, керуючись ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України,
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 з
метою захисту прав та інтересів дитини орган опіки та піклування Баранівської міської ради
вважає за доцільне позбавити батьківських прав Присіч Наталію Олександрівну, ХХХХ р.н.
відносно малолітньої дочки ХХХХХХХ у зв’язку із ухиленням від виконання своїх
обов’язків по вихованню дитини.

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 284

Про визначення та затвердження
підприємств, переліку об’єктів на
території Баранівської міської
ради, на яких будуть відбувати
громадські роботи особи, яким
призначено такий вид покарання
та стягнення
Розглянувши лист Баранівського районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» у Житомирській області № 712 від 05.12.2018 про визначення та затвердження
установ, організацій, підприємств та переліку об’єктів на території Баранівської міської ради,
на яких будуть відбувати громадські роботи особи, яким призначено такий вид покарання та
стягнення, відповідно до статей 56 Кримінального кодексу України, ст. 36, 39 Кримінальновиконавчого кодексу України та ст..ст.301, 3211, 3213 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, керуючись пп. 4 п. б ст. 38 «Закону України про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити Баранівську міську раду установою, відділи: освіти та культури, сім’ї, молоді
та спорту міської ради структурними підрозділами міської ради для відбування
покарання та стягнення особами, яким судом призначено громадські роботи.
2. Затвердити перелік об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи
будуть відбувати громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для
осіб, яким судом призначено громадські роботи, згідно з додатком.
3. Рішення набуває чинності після погодження з Баранівським районним сектором філії
Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області.
4. Рішення виконавчого комітету від 31.01.2018 р № 5 «Про визначення та затвердження
підприємств, переліку об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких будуть
відбувати громадські роботи особи, яким призначено такий вид покарання та стягнення»
втрачає чинність після набуття чинності даного рішення.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ПОГОДЖЕНО
начальник районного сектору
______________Ю. М. Осіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
20.12.2018 р № 284

ПЕРЕЛІК
об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть відбувати
громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким судом
призначено громадські роботи
№
з/п

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту

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

м. Баранівка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
1.
2.

Вулиця Соборна
благоустрій території
Вулиця Звягельська
благоустрій території
Вулиця Європейська
благоустрій території
Вулиця Першотравенська
благоустрій території
Вулиця Майдан Волі
благоустрій території
Міські кладовища по вулиці
благоустрій території
Першотравенська, Степанюка
смт. Полянки, с. Будисько
Місцеве сміттєзвалище
благоустрій території
Місцеве кладовище
благоустрій території
Парк, вул. Паркова
благоустрій території
Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна
благоустрій території
Адміністративна будівля, вул. Промислова,1а благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова,
благоустрій території
вул. Зарічна
Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, благоустрій території
вул. Пушкіна, вул. Західна, вул. Лісова, вул.
Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна,
вул. 1 Травня, вул.. Паркова, вул. Молодіжна,
вул. Південна, вул. Польова, вул. Заводська,
вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул.
Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. Франка, вул.
Яновського, вул. Садова, пров. Шкільний,
вул. Калинова, вул. Бузькова, вул. Комарова,
вул. Коцюбинського.
с. Будисько: вул. Східна
Місточки через р. Гнилушу
ремонт, благоустрій
Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка
благоустрій території
с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок
Кладовища:
благоустрій територій
за межами села Берестівка
за межами села Мирославль
Сміттєзвалища, які знаходяться за межами с. благоустрій територій
Берестівка та с. Мирославль

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1
благоустрій територій
Адміністративна будівля с. Берестівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Шаруківська,1
зовнішньої території
Площі для розміщення виїзної торгівлі:
благоустрій територій
с. Берестівка, вул. Центральна;
с. Мирославль, вул. Центральна
Прибережні смуги річок:
благоустрій території
в с. Берестівка, вул. Центральна та
Лук’янівська;
с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та
Дубрівська
Узбіччя автомобільних доріг:
благоустрій території
с. Берестівка- с. Мирославль,
с. Берестівка-с. Ситисько
Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка благоустрій території
та с. Мирославль
Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул.
благоустрій території
Шосейна,
с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна,
с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул.
Центральна
с. Вірля, с. Климентіївка
Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка
благоустрій території
Сміттєзвалища с. Вірля, вул. Центральна та с. благоустрій території
Климентіївка, вул. В. Новіцького
Вулиці с. Вірля: вул. Центральна, вул.
благоустрій території
Колгоспна, вул. Молодіжна Нова, вул.
Молодіжна, вул. Середня,
с. Климентіївка: вул. Центральна, вул. В.
Новіцького, вул. Заграда
Адміністративна будівля с. Вірля, вул.
благоустрій території
Центральна,3
с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня
Кладовище в с. Зеремля
благоустрій території
Сміттєзвалище за межами с. Зеремля
благоустрій території
Скверик в с. Зеремля
благоустрій території
Клумби в с. Зеремля, вул. Вишнівецька,1
благоустрій території
Адміністративна будівля с. Зеремля, вул.
благоустрій внутрішньої та
Вишнівецька,1
зовнішньої території
Площа розміщення виїзної торгівлі с.
благоустрій території
Зеремля, вул. Вишнівецька
Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території
Стихійні сміттєзвалища в межах с. Зеремля
благоустрій території
Вулиці: с. Зеремля: вул. Вишнівецька, вул.
благоустрій території
Лісова, вул. Суємецька,
с. Вишнівка: вул. Лісова,
с. Середня: вул. Баранівська
с. Йосипівка, с. Табори
Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори
благоустрій території
Сміттєзвалище с. Йосипівка
благоустрій території
Вулиці с. Йосипівка: вул. Щукіна, вул.
благоустрій території

4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
4.

Польова, с. Табори: вул. Л. Українки, вул.
Сонячна
Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул.
Польова,1

благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок
Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с.
благоустрій території
Марківка
Сміттєзвалище с. Марківка, с. Глибочок
благоустрій території
Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В.
благоустрій території
Крищенка, вул. Громова, вул. Мічуріна, вул.
Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, пров. Є.
Вітюка, пров. Колгоспний,
с. Марківка: вул. Першотравнева, вул.
Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний,
пров, Луговий, пров. Зелений,
с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул.
Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул.
Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий,
пров. Південний
Адміністративна будівля с. Марківка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 46а
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця,
благоустрій території
р. Лішня, р. Случ
Будинок «Школа-контора» с. Марківка, вул. благоустрій внутрішньої та
Першотравнева,44
зовнішньої території
Територія колишнього колгоспного двору в с. благоустрій території
Стара Гута
с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки
Кладовище с. Кашперівка
благоустрій території
Сміттєзвалища с. Кашперівка, с. Гриньки, с.
благоустрій території
Озерянка
Парк с. Кашперівка та с. Гриньки
благоустрій території
Клумби с. Кашперівка, вул. Центральна,48
благоустрій території
Вулиці с. Кашперівка:
благоустрій території
вул. Центральна, вул. Перемоги, вул.
Першотравенська, вул. Гагаріна, вул. 8-го
Березня, вул. Шевченка, вул. Л. Українки,
с. Гриньки: вул. Полонська, вул. Мічуріна,
вул. Партизанська, вул. Пушкіна, вул.
Корольова, вул. Молодіжна
с. Озерянка: вул. Л. Українки, вул. Шевченка
Адміністративна будівля с. Кашперівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Центральна, 48
зовнішньої території
Прибережна смуга річки в с. Кашперівка
благоустрій території
с. Жари, с. Деревищина
Кладовище с. Жари
благоустрій території
Сміттєзвалище за межами с. Жари
благоустрій території
Клумби с. Жари вул. Баранівська,3
благоустрій території
Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, благоустрій території
вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул.

5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.
4.

Дубрівська, пров. Молодіжний,
с. Деревищина: вул. Лісова
Адміністративна будівля с. Жари, вул.
благоустрій внутрішньої та
Баранівська, 3
зовнішньої території
с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня
Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території
Сміттєзвалища с. Рогачів, с. Острожок, с.
благоустрій території
Рудня
Вулиці, площі с. Рогачів: вул. Нов. благоустрій території
Волинська, с. Острожок: вул. Центральна, с.
Млини: вул. Кірова, с. Рудня: вул. Явенська
Адміністративна будівля с. Рогачів, вул.
благоустрій території
Молодіжна,1
с. Суємці, с. Володимирівка
Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка
благоустрій території
Сміттєзвалище №1
благоустрій території
Сміттєзвалище №2
Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука
благоустрій території
Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул.
благоустрій території
Савчука, вул. Садова,
с. Володимирівка: вул. Островського
Адміністративна будівля с. Суємці, вул.
благоустрій внутрішньої та
Савчука, 2
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Смолка
благоустрій території
Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука
благоустрій території
с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне
Кладовище с. Лісове
благоустрій території
Сміттєзвалища: с. Лісове, с. Явне, с. Ялишів
благоустрій території
Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна,
благоустрій території
Шкільна, пров. Калиновий,
с. Ялишів: Першотравнева, Лісова, Польова,
пров. Садовий,
с. Явне: Лісничевська, Молодіжна,
Світанкова, Шкільна, Мар’янівська
Адміністративна будівля с. Ялишів, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 29
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Нивна в с. Ялишів та с. благоустрій території
Лісове
с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка
Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка,
благоустрій території
с. Іванівка
Сміттєзвалище с. Смолдирів
благоустрій території
Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул.
благоустрій внутрішньої та
Л. Українки, 55
зовнішньої території
Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л.
благоустрій території
Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул.
Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Шкільна, вул.
Лугова, вул. Загребельна, вул.
Першотравнева,
с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна,
вул. Катеринівська, вул. Партизанська,

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

с. Іванівка: вул. Гагаріна, вул. Урожайна, вул.
Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби
Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів
та с. Іванівка
Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки

благоустрій території
благоустрій території

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради
Міський стадіон та міський парк вул.
благоустрій території
Соборна
Баранівська школа мистецтв
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Баранівська бібліотека для дорослих та дітей благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Баранівська ДЮСШ
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Будинок культури, вул. Промислова,1а,
благоустрій внутрішньої та
смт. Полянка
зовнішньої території
Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в
благоустрій території
роки Великої Вітчизняної війни, вул..
Промислова, смт. Полянка
Пам’ятник воїнам, загиблим в роки Великої
благоустрій території
Вітчизняної війни, вул. Чижова, смт. Полянка
Бібліотека, вул. Промислова,1а, смт. Полянка благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Стадіон, вул. Паркова, смт. Полянка
благоустрій території
Сільський клуб с. Берестівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Шаруківська,1;
зовнішньої території
Будинок культури с. Мирославль, вул.
Центральна,5
Пам’ятники загиблим воїнам:
благоустрій територій
в с. Берестівка, вул. Центральна, с.
Мирославль, вул. Центральна
Будинок культури с. Климентіївка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Центральна,28 та Вірлянський сільський клуб зовнішньої території
с. Вірля, вул. Центральна, 39
Сільський клуб та сільська бібліотека с.
благоустрій внутрішньої та
Зеремля вул. Вишнівецька,3
зовнішньої території
Пам’ятник загиблим воїнам:
благоустрій території
в с. Зеремля
Клуб с. Йосипівка, вул. Щукіна,19,
благоустрій внутрішньої та
Клуб с. Табори, вул. Садова,2
зовнішньої території
Будинок культури с. Марківка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 35, сільський клуб с. Стара
зовнішньої території
Гута, вул. Садова,2
Стадіон с. Марківка
благоустрій території
Пам’ятники загиблим воїнам:
благоустрій території
С. Глибочок, с. Марківка, с. Стара Гута
Будинок культури та бібліотека с.
благоустрій внутрішньої та
Кашперівка, клуб та бібліотека с. Гриньки та зовнішньої території
клуб с. Озерянка
Стадіон с. Кашперівка, с. Гриньки
благоустрій території

21. Пам’ятники загиблим воїнам: с. Кашперівка,
вул. Центральна
22. Сільський клуб с. Жари вул. Баранівська,6
23. Пам’ятник загиблим воїнам с. Жари, вул.
Баранівська
24. Будинок культури с. Рогачів вул. Нов.Волинська
25. Будинок культури с. Суємці вул. Савчука,
клуб с. Володимирівка вул. Гончарука
26. Пам’ятник загиблим воїнам с. Суємці
27. Пам’ятник загиблим воїнам: с. Лісове, с. Явне
28. Будинок культури с. Смолдирів
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

благоустрій території
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій території

благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій території
благоустрій території
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Сільський клуб с. Іванівка, вул. Гагаріна, 38,
благоустрій внутрішньої та
с. Смолка, вул. Молодіжна,3
зовнішньої території
Пам’ятник загиблим воїнам: с. Смолдирів
благоустрій території
Клуби: с. Явне, вул. Світанкова,15, с. Лісове, благоустрій внутрішньої та
вул. Баранівська,25
зовнішньої території
Відділ освіти міської ради
Дошкільний навчальний заклад «Ялинка»,
благоустрій внутрішньої та
вул. Шкільна,9, смт. Полянка
зовнішньої території
Дитячий майданчик, вул. Промислова, смт.
благоустрій території
Полянка
Полянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст,
благоустрій території
вул. Шкільна, 11 , смт. Полянка
Дошкільні навчальні заклади:с. Берестівка,
благоустрій території
вул. Центральна, 1 та с. Мирославль, вул.
Центральна, 1
Територія дитячого садочка с. Вірля, вул.
благоустрій території
Центральна
Дошкільний навчальний заклад та дитячий
благоустрій території
майданчик в с. Зеремля, вул. Вишнівецька
Гімназія в с. Зеремля вул. Вишнівецька
благоустрій території
Школа, дошкільний навчальний заклад с.
благоустрій території
Глибочок, вул. Поліська, 18а, с. Стара Гута,
пров. Шкільний,5.
Дитячий майданчик с. Кашперівка та с.
благоустрій території
Гриньки
Дошкільний навчальний заклад с.
благоустрій території
Кашперівка, вул. Центральна.
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст., вул.
благоустрій території
Центральна,50, Гриньківська ЗОШ І ст., вул.
Пушкіна,4
Територія дитячих садочків с. Рогачів та с.
благоустрій території
Острожок
Дошкільний навчальний заклад с. Суємці,
благоустрій території
вул. Савчука, 9
Школа с. Суємці, вул. Шкільна,60
благоустрій території
Дошкільний навчальний заклад с. Явне, вул.
благоустрій території
Лісничевська,9

16. Школа с. Явне, вул. Лісничевська,9
17. Смолдирівська ЗОШ с. Смолдирів, вул. Л.
Українки,1
Керуючий справами виконкому

благоустрій території
благоустрій території

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 285

Про затвердження
переліку підприємств, об’єктів та
видів оплачуваних суспільно - корисних
робіт на території Баранівської міської ради
на 2019 рік
Розглянувши лист Баранівського районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» у Житомирській області № 707 від 05.12.2018 про визначення та затвердження
переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робіт на території
Баранівської міської ради на 2019 рік, на яких будуть відбувати оплачувані суспільнокорисні роботи особи, яким призначено такий вид робіт, відповідно до статей 311, 3251, 3253
Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 4 п. б ст.. 38 «Закону
України про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно - корисних робіт особами, яким
судом призначено такі роботи визначити Баранівську міську раду та відділи: освіти та
культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, структурні підрозділи міської ради.
2. Затвердити перелік об’єктів на території Баранівської міської ради та види оплачуваних
суспільно-корисних робіт для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно корисних робіт особами, яким судом призначено такі роботи, згідно з додатком.
3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель
міської ради проводити виплати вказаним особам по КПКВК МБ 6030 «Організація
благоустрою населених пунктів».
4. Рішення набуває чинності після погодження з Баранівським районним сектором філії
Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ПОГОДЖЕНО
начальник районного сектору
______________Ю. М. Осіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
20.12.2018 р № 285

ПЕРЕЛІК
об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть відбувати
громадські роботи та види оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, яким судом
призначено громадські роботи
№
Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту
Вид робіт (не пов’язаних з
з/п
шкідливим виробництвом, ризиком
для життя та здоров’я, яка не
потребує спеціальної підготовки та
певної кваліфікації )
м. Баранівка
1. Вулиця Соборна
благоустрій території
2. Вулиця Звягельська
благоустрій території
3. Вулиця Європейська
благоустрій території
4. Вулиця Першотравенська
благоустрій території
5. Вулиця Майдан Волі
благоустрій території
6. Міські кладовища по вулиці
благоустрій території
Першотравенська, Степанюка
смт. Полянки, с. Будисько
1. Місцеве сміттєзвалище
благоустрій території
2. Місцеве кладовище
благоустрій території
3. Парк, вул. Паркова
благоустрій території
4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна
благоустрій території
5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,1а благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова,
благоустрій території
вул. Зарічна
7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, благоустрій території
вул. Пушкіна, вул. Західна, вул. Лісова, вул.
Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна,
вул. 1 Травня, вул.. Паркова, вул. Молодіжна,
вул. Південна, вул. Польова, вул. Заводська,
вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул.
Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. Франка, вул.
Яновського, вул. Садова, пров. Шкільний,
вул. Калинова, вул. Бузькова, вул. Комарова,
вул. Коцюбинського.
с. Будисько: вул. Східна
8.
Місточки через р. Гнилушу
ремонт, благоустрій
9.
Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка
благоустрій території
с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок
1. Кладовища:
благоустрій територій
за межами села Берестівка
за межами села Мирославль
2. Сміттєзвалища, які знаходяться за межами с. благоустрій територій

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Берестівка та с. Мирославль
Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1
благоустрій територій
Адміністративна будівля с. Берестівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Шаруківська,1
зовнішньої території
Площі для розміщення виїзної торгівлі:
благоустрій територій
с. Берестівка, вул. Центральна;
с. Мирославль, вул. Центральна
Прибережні смуги річок:
благоустрій території
в с. Берестівка, вул. Центральна та
Лук’янівська;
с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та
Дубрівська
Узбіччя автомобільних доріг:
благоустрій території
с. Берестівка- с. Мирославль,
с. Берестівка-с. Ситисько
Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка благоустрій території
та с. Мирославль
Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул.
благоустрій території
Шосейна,
с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна,
с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул.
Центральна
с. Вірля, с. Климентіївка
Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка
благоустрій території
Сміттєзвалища с. Вірля, вул. Центральна та с. благоустрій території
Климентіївка, вул. В. Новіцького
Вулиці с. Вірля: вул. Центральна, вул.
благоустрій території
Колгоспна, вул. Молодіжна Нова, вул.
Молодіжна, вул. Середня,
с. Климентіївка: вул. Центральна, вул. В.
Новіцького, вул. Заграда
Адміністративна будівля с. Вірля, вул.
благоустрій території
Центральна,3
с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня
Кладовище в с. Зеремля
благоустрій території
Сміттєзвалище за межами с. Зеремля
благоустрій території
Скверик в с. Зеремля
благоустрій території
Клумби в с. Зеремля, вул. Вишнівецька,1
благоустрій території
Адміністративна будівля с. Зеремля, вул.
благоустрій внутрішньої та
Вишнівецька,1
зовнішньої території
Площа розміщення виїзної торгівлі с.
благоустрій території
Зеремля, вул. Вишнівецька
Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території
Стихійні сміттєзвалища в межах с. Зеремля
благоустрій території
Вулиці: с. Зеремля: вул. Вишнівецька, вул.
благоустрій території
Лісова, вул. Суємецька,
с. Вишнівка: вул. Лісова,
с. Середня: вул. Баранівська
с. Йосипівка, с. Табори
Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори
благоустрій території
Сміттєзвалище с. Йосипівка
благоустрій території

3.
4.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
4.

Вулиці с. Йосипівка: вул. Щукіна, вул.
благоустрій території
Польова, с. Табори: вул. Л. Українки, вул.
Сонячна
Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Польова,1
зовнішньої території
с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок
Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с.
благоустрій території
Марківка
Сміттєзвалище с. Марківка, с. Глибочок
благоустрій території
Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В.
благоустрій території
Крищенка, вул. Громова, вул. Мічуріна, вул.
Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, пров. Є.
Вітюка, пров. Колгоспний,
с. Марківка: вул. Першотравнева, вул.
Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний,
пров, Луговий, пров. Зелений,
с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул.
Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул.
Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий,
пров. Південний
Адміністративна будівля с. Марківка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 46а
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця,
благоустрій території
р. Лішня, р. Случ
Будинок «Школа-контора» с. Марківка, вул. благоустрій внутрішньої та
Першотравнева,44
зовнішньої території
Територія колишнього колгоспного двору в с. благоустрій території
Стара Гута
с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки
Кладовище с. Кашперівка
благоустрій території
Сміттєзвалища с. Кашперівка, с. Гриньки, с.
благоустрій території
Озерянка
Парк с. Кашперівка та с. Гриньки
благоустрій території
Клумби с. Кашперівка, вул. Центральна,48
благоустрій території
Вулиці с. Кашперівка:
благоустрій території
вул. Центральна, вул. Перемоги, вул.
Першотравенська, вул. Гагаріна, вул. 8-го
Березня, вул. Шевченка, вул. Л. Українки,
с. Гриньки: вул. Полонська, вул. Мічуріна,
вул. Партизанська, вул. Пушкіна, вул.
Корольова, вул. Молодіжна
с. Озерянка: вул. Л. Українки, вул. Шевченка
Адміністративна будівля с. Кашперівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Центральна, 48
зовнішньої території
Прибережна смуга річки в с. Кашперівка
благоустрій території
с. Жари, с. Деревищина
Кладовище с. Жари
благоустрій території
Сміттєзвалище за межами с. Жари
благоустрій території
Клумби с. Жари вул. Баранівська,3
благоустрій території
Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, благоустрій території
вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул.

5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.
4.

Дубрівська, пров. Молодіжний,
с. Деревищина: вул. Лісова
Адміністративна будівля с. Жари, вул.
благоустрій внутрішньої та
Баранівська, 3
зовнішньої території
с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня
Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території
Сміттєзвалища с. Рогачів, с. Острожок, с.
благоустрій території
Рудня
Вулиці, площі с. Рогачів: вул. Нов. благоустрій території
Волинська, с. Острожок: вул. Центральна, с.
Млини: вул. Кірова, с. Рудня: вул. Явенська
Адміністративна будівля с. Рогачів, вул.
благоустрій території
Молодіжна,1
с. Суємці, с. Володимирівка
Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка
благоустрій території
Сміттєзвалище №1
благоустрій території
Сміттєзвалище №2
Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука
благоустрій території
Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул.
благоустрій території
Савчука, вул. Садова,
с. Володимирівка: вул. Островського
Адміністративна будівля с. Суємці, вул.
благоустрій внутрішньої та
Савчука, 2
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Смолка
благоустрій території
Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука
благоустрій території
с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне
Кладовище с. Лісове
благоустрій території
Сміттєзвалища: с. Лісове, с. Явне, с. Ялишів
благоустрій території
Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна,
благоустрій території
Шкільна, пров. Калиновий,
с. Ялишів: Першотравнева, Лісова, Польова,
пров. Садовий,
с. Явне: Лісничевська, Молодіжна,
Світанкова, Шкільна, Мар’янівська
Адміністративна будівля с. Ялишів, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 29
зовнішньої території
Прибережна смуга р. Нивна в с. Ялишів та с. благоустрій території
Лісове
с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка
Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка,
благоустрій території
с. Іванівка
Сміттєзвалище с. Смолдирів
благоустрій території
Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул.
благоустрій внутрішньої та
Л. Українки, 55
зовнішньої території
Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л.
благоустрій території
Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул.
Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Шкільна, вул.
Лугова, вул. Загребельна, вул.
Першотравнева,
с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна,
вул. Катеринівська, вул. Партизанська,

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

с. Іванівка: вул. Гагаріна, вул. Урожайна, вул.
Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби
Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів
благоустрій території
та с. Іванівка
Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки
благоустрій території
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради
Міський стадіон та міський парк вул.
благоустрій території
Соборна
Баранівська школа мистецтв
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Баранівська бібліотека для дорослих та дітей благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Баранівська ДЮСШ
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Будинок культури, вул. Промислова,1а,
благоустрій внутрішньої та
смт. Полянка
зовнішньої території
Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в
благоустрій території
роки Великої Вітчизняної війни, вул..
Промислова, смт. Полянка
Пам’ятник воїнам, загиблим в роки Великої
благоустрій території
Вітчизняної війни, вул. Чижова, смт. Полянка
Бібліотека, вул. Промислова,1а, смт. Полянка благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Стадіон, вул. Паркова, смт. Полянка
благоустрій території
Сільський клуб с. Берестівка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Шаруківська,1;
зовнішньої території
Будинок культури с. Мирославль, вул.
Центральна,5
Пам’ятники загиблим воїнам:
благоустрій територій
в с. Берестівка, вул. Центральна, с.
Мирославль, вул. Центральна
Будинок культури с. Климентіївка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Центральна,28 та Вірлянський сільський клуб зовнішньої території
с. Вірля, вул. Центральна, 39
Сільський клуб та сільська бібліотека с.
благоустрій внутрішньої та
Зеремля вул. Вишнівецька,3
зовнішньої території
Пам’ятник загиблим воїнам:
благоустрій території
в с. Зеремля
Клуб с. Йосипівка, вул. Щукіна,19,
благоустрій внутрішньої та
Клуб с. Табори, вул. Садова,2
зовнішньої території
Будинок культури с. Марківка, вул.
благоустрій внутрішньої та
Першотравнева, 35, сільський клуб с. Стара
зовнішньої території
Гута, вул. Садова,2
Стадіон с. Марківка
благоустрій території
Пам’ятники загиблим воїнам:
благоустрій території
С. Глибочок, с. Марківка, с. Стара Гута
Будинок культури та бібліотека с.
благоустрій внутрішньої та
Кашперівка, клуб та бібліотека с. Гриньки та зовнішньої території
клуб с. Озерянка
Стадіон с. Кашперівка, с. Гриньки
благоустрій території
Пам’ятники загиблим воїнам: с. Кашперівка, благоустрій території

вул. Центральна
22. Сільський клуб с. Жари вул. Баранівська,6
23. Пам’ятник загиблим воїнам с. Жари, вул.
Баранівська
24. Будинок культури с. Рогачів вул. Нов.Волинська
25. Будинок культури с. Суємці вул. Савчука,
клуб с. Володимирівка вул. Гончарука
26. Пам’ятник загиблим воїнам с. Суємці
27. Пам’ятник загиблим воїнам: с. Лісове, с. Явне
28. Будинок культури с. Смолдирів
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій території

благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
благоустрій території
благоустрій території
благоустрій внутрішньої та
зовнішньої території
Сільський клуб с. Іванівка, вул. Гагаріна, 38,
благоустрій внутрішньої та
с. Смолка, вул. Молодіжна,3
зовнішньої території
Пам’ятник загиблим воїнам: с. Смолдирів
благоустрій території
Клуби: с. Явне, вул. Світанкова,15, с. Лісове, благоустрій внутрішньої та
вул. Баранівська,25
зовнішньої території
Відділ освіти міської ради
Дошкільний навчальний заклад «Ялинка»,
благоустрій внутрішньої та
вул. Шкільна,9, смт. Полянка
зовнішньої території
Дитячий майданчик, вул. Промислова, смт.
благоустрій території
Полянка
Полянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст,
благоустрій території
вул. Шкільна, 11 , смт. Полянка
Дошкільні навчальні заклади:с. Берестівка,
благоустрій території
вул. Центральна, 1 та с. Мирославль, вул.
Центральна, 1
Територія дитячого садочка с. Вірля, вул.
благоустрій території
Центральна
Дошкільний навчальний заклад та дитячий
благоустрій території
майданчик в с. Зеремля, вул. Вишнівецька
Гімназія в с. Зеремля вул. Вишнівецька
благоустрій території
Школа, дошкільний навчальний заклад с.
благоустрій території
Глибочок, вул. Поліська, 18а, с. Стара Гута,
пров. Шкільний,5.
Дитячий майданчик с. Кашперівка та с.
благоустрій території
Гриньки
Дошкільний навчальний заклад с.
благоустрій території
Кашперівка, вул. Центральна.
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст., вул.
благоустрій території
Центральна,50, Гриньківська ЗОШ І ст., вул.
Пушкіна,4
Територія дитячих садочків с. Рогачів та с.
благоустрій території
Острожок
Дошкільний навчальний заклад с. Суємці,
благоустрій території
вул. Савчука, 9
Школа с. Суємці, вул. Шкільна,60
благоустрій території

15. Дошкільний навчальний заклад с. Явне, вул.
Лісничевська,9

благоустрій території

16. Школа с. Явне, вул. Лісничевська,9
17. Смолдирівська ЗОШ с. Смолдирів, вул. Л.
Українки,1
Керуючий справами виконкому

благоустрій території
благоустрій території

Л.Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№286

Про визначення місць для розміщення засобів
пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на
території м. Баранівки на період новорічних
і різдвяних свят та проведення святкових
продовольчих ярмарків
З метою покращення торгівельного обслуговування населення Баранівської громади,
упорядкування роботи об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі на період новорічних і різдвяних
свят, недопущення підняття цін на продукти харчування в передноворічний період,
попередження стихійної торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України
від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в
Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-ярмаркової діяльності», від
29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих
та змішаних ринків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №516-р
«Питання проведення продовольчих ярмарків», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Визначити такі місця для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на
території м. Баранівка на період різдвяних і новорічних свят з 21.12.2018 р. до 07.01.2019 р.
включно:
1) торгівля ялинками та соснами:
- на майдані Волі (територія прилегла до аптеки А+).
2)торгівля новорічною атрибутикою, подарунками, сувенірами та іграшками:
- на майдані Волі.
2.Провести новорічні й різдвяні продовольчі ярмарки на майдані Волі (територія, прилегла
до магазину «Лілея») 30-31 грудня 2018 року та 6 січня 2019 року.
3.Заборонити суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності здійснювати
продаж піротехнічних засобів та спиртних напоїв на об’єктах пересувної торгівлі, а також на
лотках і прилавках під час проведення новорічних ярмарків.
4.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С.
А.):
1)підготувати дислокацію торгових місць на святкову торгівлю ялинками, соснами,
новорічною атрибутикою, подарунками та іграшками у вищевказаних місцях відповідно до
поданих підприємствами чи підприємцями заяв;
2)розмістити учасників ярмарків відповідно до даного рішення та поданих ними заяв з
урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм при реалізації товарів
населенню;
3)на період торгівлі забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання всіх

форм власності вимог чинного законодавства у сфері торгівлі.
5.Рекомендувати Баранівському відділенню поліції забезпечити охорону громадського
порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення новорічних і різдвяних ярмарків та в
межах наданих повноважень систематично здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі в
місцях, не передбачених переліком місць, затверджених даним рішенням.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 287

Про погодження проведення суцільної
санітарної рубки на території
ДП «Романівський лісгосп АПК»

Розглянувши звернення ДП «Романівський лісгосп АПК» від 28.09.2018 року № 472,
з метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на
навколишнє природне середовище, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та
збереження технічних якостей деревини, згідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756),
керуючись, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проведення суцільної санітарної рубки у насадженнях ДП «Романівський
лісгосп АПК» згідно акту обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної
рубки.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 288

Про погодження проведення суцільної
санітарної рубки на території
ДП «Баранівське ЛМГ»

Розглянувши звернення ДП «Баранівське ЛМГ» від 16.11.2018 року № 860, з метою
поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє
природне середовище, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження
технічних якостей деревини, згідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756), керуючись, ст. 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проведення суцільної санітарної рубки у насадженнях ДП «Баранівське
ЛМГ» згідно акту обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної
рубки.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№289

Про надання погодження на
встановлення тимчасових споруд
Розглянувши заяву про надання погодження на встановлення тимчасової споруди,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами
України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності»,
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Погодити фізичній особі-підприємцю Чернишук Олені Миколаївні встановлення
торгівельного павільйону для
впровадження підприємницької діяльності на власній
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХ.
2. Зобов’язати ФОП Чернишук О.М.:
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової
споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографогеодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду (гараж) у повній
відповідності до паспорта прив’язки ТС;
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової
споруди.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№290

Про надання дозволу на встановлення
намету в місті Баранівка
Розглянувши клопотання голови Баранівської районної організації політичної партії
«Народний фронт» про надання дозволу на безкоштовне розміщення намету в центральній
частині міста Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл голові Баранівської районної організації політичної партії «Народний
фронт» – Цимбалюку ЮріюВолодимировичу на безкоштовне встановлення намету в місті
Баранівка на майдані Волі – біля приміщення кінотеатру з 20 грудня 2018 року по 19 січня
2019 року включно.
2. Зобов’язати голову Баранівської районної організації політичної партії «Народний фронт»
– Цимбалюка Ю.В. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№291

Про присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомого майна
Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого
майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст.31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності
ХХХХХХХХ поштову адресу: «І пров. Древлянський, 16, м. Баранівка».
2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка, який перебуває у праві власності
ХХХХХХХ поштову адресу по І пров. Поліський, 25, м. Баранівка замінити на адресу: «І
пров. Поліський, 23, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.
3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності
ХХХХХХ поштову адресу: «ІІ пров. Гагаріна, 3а, м. Баранівка».
4. Присвоїти частині житлового будинку 43/100 в смт. Полянка який перебуває у праві
власності ХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Заводська, 55а, смт. Полянка» у зв’язку з
впорядкуванням нумерації.
5. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності
ХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Івана Франка, 9, м. Баранівка».
6. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності
ХХХХХХХХ поштову адресу по ІІ пров. Гагаріна, 4, м. Баранівка замінити на адресу: «ІІ
пров. Гагаріна, 1б, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.
7. Зобов’язати ХХХХХХХ, внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих
документів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№292

Про внесення змін до рішення
виконкому міської ради
від 10.10.2018 року №215
«Про присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомого майна»
З метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст. 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від
10.10.2018 року №215 «Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна»
в пункт 1 в частині адреси розташування об’єкта, а саме:
поштову адресу: «вул. Соборна, 7в, м. Баранівка», замінити на «поштову адресу по
вул. Соборна, 9а, м. Баранівка замінити на адресу: «вул. Соборна, 7в, м. Баранівка» у
зв’язку з впорядкуванням нумерації.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№293

Про погодження дозволу
на будівництво (реконструкцію)
Розглянувши заяви громадянин про надання дозволу на будівництво (реконструкцію)
індивідуальних житлових будинків та господарських будівель, керуючись ст. 27 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України,
ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Самойленко Вячеславу Євгеновичу будівництво (реконструкцію) на власній
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХ.
2. Зобов’язати Самойленко В.Є., замовити будівельний паспорт на будівництво
(реконструкцію) за адресою: вул. Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н.,
Житомирської обл., у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради.
3. Погодити Головні Віталію Валерійовичу будівництво (реконструкцію) на власній
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХ.
4.
Зобов’язати Головню В.В., замовити будівельний паспорт на будівництво
(реконструкцію) за адресою: вул. Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н.,
Житомирської обл., у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 294

Про надання дозволу на
розміщення рекламного щита
Розглянувши заяви директора ТОВ «БС-Альянс» Савича Богдана Олександровича про
надання дозволу на розміщення рекламних щитів та додані документи, 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 29.12.2003 р. №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 Баранівка», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ТОВ «БС-Альянс» на тимчасове використання місця, що відноситься до
комунальної власності територіальної громади міста Баранівка для розміщення
об’єкту зовнішньої реклами (рекламного щита розміром 3х6м) терміном на 5 років за
адресою:
1.1. Житомирська область, м. Баранівка вул. Звягельська, 66 автомобільна дорога Т06-12, Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів, 34+400 (ліворуч);
1.2. Житомирська область, м. Баранівка вул. Першотравенська (неподалік від
магазинів «Гуртовня» та «Сучасне домашнє господарство»).
2. Зобов’язати директора ТОВ «БС-Альянс» укласти з Баранівською міською радою
договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої
реклами, згідно з додатком.
3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Баранівської
міської ради від 19.06.2018 року №110 «Про надання дозволу на розміщення
рекламних конструкцій типу «білборд» на території м. Баранівка» та договір від
01.07.2014 року №122 «На право тимчасового користування місцями для розміщення
об’єктів зовнішньої реклами».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

Додаток
до рішення виконкому
від 20.12.2018 року № 294
ТИПОВИЙ 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;
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»:
Баранівська міська рада
Місцезнаходження:
вул. Леніна,20, м.Баранівка,
Житомирська область, 12701
код ЄДРПОУ 04344386,
р/р________________________,
МФО 811039
ГУДКУ в Житомирській області.

Міський голова

«Сторона 2»:
____________________________
Місцезнаходження:
______________________________________
Адреса для листування:
_____________________________________,
_____________________________________
р/р _________________________________ в
_____________________________________,
МФО
________________________________
Код ЄДРПОУ
_________________________
ІНП _________________________________
___________________

__________________ /________________/
__________________ /_________________/
(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
20.12.2018

№ 295

Про надання дозволу на
роздрібну торгівлю
Розглянувши клопотання ФОП Нікітчина Олександра Володимировича про надання
дозволу на роздрібну торгівлю на вулиці Соборна, 3, м. Баранівка біля приміщення магазину
«Маркет», керуючись пп.8 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи акт обстеження відповідної комісії від 14.12.2018року, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відмовити у надані дозволу ФОП Нікітчину О.В., на роздрібну торгівлю на вулиці
Соборна, 3, м. Баранівка біля приміщення магазину «Маркет» розміром торгівельної
точки 3х2м, терміном на 1 рік.
2. Рекомендувати ФОП Нікітчину О.В., здійснювати роздрібну торгівлю на території
міського ринку по вул. Звягельській м. Баранівка.
3. Зобов’язати ФОП Нікітчина О.В. у разі здійснення роздрібної торгівлі на території
міського ринку по вул. Звягельській м. Баранівка заключити договір оренди
торгівельного місця.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 296

Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам Баранівської
міської ради
Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №8 від
17.12.2018 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус
військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріальнопобутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно
додатку.
2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній
сумі 7000 грн. (сім тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту населення
міської ради для виплати 7000 грн. (сім тисяч гривень).
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити
виплату грошової допомоги громадянам.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 297

Про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на нежитлове приміщення
Розглянувши заяву щодо видачі дубліката свідоцтва про право власності на
нежитлове приміщення, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Видати Осіпчук Галині Іванівні дублікат свідоцтва про право власності на нежитлове
приміщення по ХХХХХХХХХХХХ, на її ім’я замість втраченого, що має силу оригіналу
згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.
Л. Куцан.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№298

Інформація про результати державного фінансового
аудиту виконання бюджету Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської
міської ради Василевського О. В. за результатами державного фінансового аудиту виконання
бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за період з 01 січня 2016
року, базуючись на результатах проведених досліджень в ході аудиту виконання бюджету
Баранівської міської ОТГ, структурних підрозділів Баранівської міської ради, установ і
організацій, які є учасниками бюджетного процесу та причетні до виконання бюджету
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади підготовлено пропозиції щодо
підвищення ефективності планування та використання бюджетних коштів, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. З метою наповнення бюджету територіальної громади провести повну
інвентаризацію земель, які знаходяться на території громади, ініціювати
переукладення договорів на оренду земельних ділянок (що укладені до об’єднання у
громаду). Вжити заходів щодо надання в оренду земельних ділянок під існуючими
польовими та проектними дорогами, під водними об’єктами та невитребуваних часток
(паїв) земельних ділянок.
2. В межах повноважень та порядку, визначеного чинним законодавством
активізувати роботу щодо отримання в комунальну власність земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності та провести підготовчі заходи
для оперативного надання в оренду земельних ділянок, отриманих в комунальну
власність. Здійснити перегляд діючих умов оренди земельних ділянок за укладеними
договорами, що перебували в державній власності.
3. Забезпечити виконання заходів щодо надання в оренду водних об’єктів, які
знаходяться на території громади та встановити дієвий механізм контролю за їх
належним використанням і відповідним справлянням плати.
4. Для забезпечення наповнення доходної частини бюджету територіальної
громади додатковими надходженнями посилити контроль за ефективністю
використання земельних ділянок, водних об’єктів та іншого комунального майна.
5. З метою збільшення ресурсної бази та наповнення бюджету громади ініціювати
прийняття відповідних рішень щодо змін діючих ставок за місцевими податками до
оптимально обґрунтованого їх рівня та впровадження дієвих механізмів пошуку нових
ресурсів для надходження доходів. Запровадити дієві механізми співпраці з податковими
органами, що забезпечить ефективність дій зі справляння податків і зборів,
встановлених на території громади.
6. Вжити вичерпних заходів щодо впорядкування та оптимізації діючої мережі

закладів загальної середньої освіти, які фінансуються з міського бюджету громади та
активізувати питання приведення у відповідність до нормативів, передбачених
законодавством штатної чисельності педагогічних працівників, з метою зменшення
навантаження на видаткову частину бюджету територіальної громади.
7. Переглянути діючу мережу бібліотек, що фінансуються з міського бюджету та
подати на розгляд виконавчому комітету обґрунтовані пропозиції щодо її оптимізації
відповідно до потреб населення.
8. Провести аналіз діючих програм на предмет оптимізації їх кількості, доцільності
включення окремих заходів (у програмах) та здійснити перегляд результативності
показників. В інформаціях про хід виконання програм проводити щорічну оцінку стану їх
ефективності за кількісними та якісними показниками. Запровадити щорічний моніторинг
досягнутих результатів від реалізації програмних заходів з подальшим винесенням
результатів моніторингу на розгляд Баранівської міської ради.
9. Переглянути Положення про пайову участь забудовників у створенні та
розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської ради та
конкретизувати величину сплати пайової участі для різних об’єктів інфраструктури, для
максимізації доходної частини бюджету територіальної громади.
10. З метою посилення внутрішнього контролю за надходженням та використанням
фінансових ресурсів територіальної громади розробити відповідні заходи та визначити
відповідальних осіб щодо їх впровадженню і здійсненню внутрішнього фінансового
контролю.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 299

Про надання дозволу на
проведення благодійного
заходу для дітей «Чудо Різдва»
Розглянувши клопотання директора Благодійного фонду «Нові Вершини» про
надання дозволу на проведення благодійного заходу для дітей «Чудо Різдва» в міському
Будинку культури ім. А Пашкевича, керуючись ст. ст. 32, 34, 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Благодійному фонду «Нові Вершини» на проведення благодійного
заходу для дітей «Чудо Різдва» в міському Будинку культури ім. А Пашкевича 30.12.2018
року. Час проведення з 11:00 години до 13:00 годину.
2. Звільнити Благодійний фонд «Нові Вершини» від сплати за оренду глядацького
залу міського Будинку культури ім. А. Пашкевича.
3. Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.) та службі у справах дітей міської
ради (Кучинська І. В.) визначити відповідальних осіб за проведення даного заходу.
4. Зобов’язати відповідальних осіб Благодійного фонду «Нові Вершини» (Хонько Н.
М.) за проведення вищезазначеного заходу забезпечити безпеку користувачів даних
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та
протипожежних норм.
5. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію,
відшкодування збитків, завданих під час проведення заходу проводяться Благодійним
фондом «Нові Вершини» за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано
цей дозвіл.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№300

Про вартість ритуальних послуг
Керуючись пп.11 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про поховання та похоронну справу», з метою надання населенню
ритуальних послуг, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Рекомендувати в. о. старостам старостинських округів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади при наданні ритуальної послуги з копання могил на територіях
старостатів дотримуватись вартості у сумі не більше 500 грн.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 301

Про взяття на соціальний квартирний облік
дитини позбавленої батьківського піклування
Рижевич І. М.
Розглянувши протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради №16 від
18 грудня 2018 року, керуючись ст.39 Житлового кодексу України та ст..33 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
У4країні», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і Української
Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 «Про затвердження
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Взяти на соціальний квартирний облік Рижевич Іванну Миколаївну, ХХХХХ року
народження, уродженку ХХХХХХХХ, як особу з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 302

Про передачу житлового об’єкта
до житлового фонду соціального призначення
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про житловий фонд соціального призначення», відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15.11.2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі
змінами), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати квартирі №42 по вул. Соборній, 43 в м. Баранівка Житомирської
області статус соціального житла, загальною площею 33,7 кв.м., житловою
площею 18,2 кв.м. та віднести до житлового фонду соціального призначення
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.

2.

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

Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 303

Про затвердження розрахунку плати за наймання
квартири, придбану для забезпечення житлом осіб
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування житлом з фонду
соціального призначення за адресою:
м. Баранівка, вул.Софіївська, 6, кв. 6

Керуючись частиною ч.2 ст.28 Закону України "Про житловий фонд соціального
призначення", постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року №155 "Про
затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло", п.6 ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити розрахунок плати за наймання квартири, яку було придбано з метою
забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
житлом з фонду соціального призначення за адресою: м.Баранівка, вул.Софіївська, 6
квартира №6, загальною площею – 28,2 кв.м., житловою площею – 13,4 кв.м. згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від 20.12.2018 №303

Розрахунок плати
за наймання квартири, яку було придбано з метою забезпечення осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом з
фонду соціального призначення
за адресою: м.Баранівка, вул.Софіївська, 6 квартира №6
Цей розрахунок здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07.02.2007 № 155 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло». Плата
за наймання соціального житла обчислюється виходячи з балансової вартості житлового
будинку певної групи капітальності з урахуванням строку служби цього будинку за
формулою:
Пн = Б ÷ С ÷ 12міс ÷ Sзп × S × К1 ;
де Пн– плата за наймання соціального житла;
Б – балансова вартість житлового будинку;
Б = 100 000 грн. - балансова вартість житлового будинку
С – строк служби житлового будинку. Класифікація житлових будинків за капітальністю
та строки їх служби визначаються Мінбудом;
С=100 років – визначений відповідно до наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 30 вересня 1998 року №215 "Про затвердження
Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного
інженерного обладнання" для третього та четвертого класу будинку.
Sзп – загальна
площа житлового
будинку
житлового
фонду
соціального призначення;
Sзп = 28,2 кв.м. - загальна площа житлового будинку житлового фонду соціального
призначення;
S – загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його сім’ї;
Sзп = 28,2 кв.м. - загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його сім’ї;
К1= Kя– коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) встановлюється відповідно до
Порядку визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992
року N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду".
Кя = 1+К1+К2+К3+К4,
де К1 - коефіцієнт, що враховує місце знаходження житлового будинку в населеному
пункті.
Коефіцієнт К1 встановлено у розмірі 0,0 для районів, прилеглих до центральних
районів.
К2 - коефіцієнт, що враховує санітарно-гігієнічні показники території розташування
будинку.
Коефіцієнт К2 встановлено у розмірі 0,0 для територій, де рівень шуму,
загазованість та інші види забруднення відповідають нормативним вимогам.
К3 - коефіцієнт, що враховує матеріал стін будинку та висоту приміщень.

Коефіцієнт К3 встановлено у розмірі 0,00 для будинків, стіни яких виготовлені з інших
матеріалів,
К4 - коефіцієнт, що враховує рівень благоустрою квартир будинків.
Коефіцієнт К4 встановлено у розмірі -0,05 при відсутності одного з видів
благоустрою: центральногоопалення, водопроводу, каналізації, газопостачання (напільних
електроплит)
К = 1+0,00+0,00+0,00+0,05=0,95
Пн= 100 000,00 ÷100÷12÷28,2 ×28,2×0,95 =79,17 гривень на місяць.
Плата за найм квартири із житлового фонду соціального призначення за
адресою: м.Баранівка, вул.Софіївська,6, квартира №6 становить 79,17 гривень на
місяць.

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 304

Про затвердження розрахунку плати за наймання
квартири, яку було придбано з метою забезпечення
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування житлом з фонду соціального призначення
за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна, 43, квартира,42
Керуючись частиною ч.2 ст.28 Закону України "Про житловий фонд соціального
призначення", постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року №155 "Про
затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло", п.6 ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити розрахунок плати за наймання квартири, яку було придбано з метою
забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
житлом з фонду соціального призначення за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна, 43
квартира №42, загальною площею – 33,7 кв.м., житловою площею – 18,2 кв.м.
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від 20.12.2018 року №304

Розрахунок плати
за наймання квартири, яку було придбано з метою забезпечення осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом з
фонду соціального призначення
за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна, 43, квартира №42
Цей розрахунок здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07.02.2007 № 155 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло». Плата
за наймання соціального житла обчислюється виходячи з балансової вартості житлового
будинку певної групи капітальності з урахуванням строку служби цього будинку за
формулою:
Пн = Б ÷ С ÷ 12міс ÷ Sзп × S × К1 ;
де Пн– плата за наймання соціального житла;
Б – балансова вартість житлового будинку;
Б = 295 000 грн. - балансова вартість житлового будинку
С – строк служби житлового будинку. Класифікація житлових будинків за капітальністю
та строки їх служби визначаються Мінбудом;
С=100 років – визначений відповідно до наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 30 вересня 1998 року №215 "Про затвердження
Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного
інженерного обладнання" для третього та четвертого класу будинку.
Sзп – загальна
площа житлового
будинку
житлового
фонду
соціального призначення;
Sзп = 33,7 кв.м. - загальна площа житлового будинку житлового фонду соціального
призначення;
S – загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його сім’ї;
S = 33,7 кв.м. - загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його сім’ї;
К1= Kя– коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) встановлюється відповідно до
Порядку визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992
року N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду".
Кя = 1+К1+К2+К3+К4,
де К1 - коефіцієнт, що враховує місце знаходження житлового будинку в населеному
пункті.
Коефіцієнт К1 встановлено у розмірі 0,0 для районів, прилеглих до центральних
районів.
К2 - коефіцієнт, що враховує санітарно-гігієнічні показники території розташування
будинку.
Коефіцієнт К2 встановлено у розмірі 0,0 для територій, де рівень шуму,
загазованість та інші види забруднення відповідають нормативним вимогам.

К3 - коефіцієнт, що враховує матеріал стін будинку та висоту приміщень.
Коефіцієнт К3 встановлено у розмірі + 0,5, для будинків з кам'яними стінами з цегли та
керамічних блоків.
К4 - коефіцієнт, що враховує рівень благоустрою квартир будинків.
Коефіцієнт К4 встановлено у розмірі 0,00 при наявності в будинку усіх видів
благоустрою.
К = 1+0,00+0,00+0,5+0,00=1,5
Пн= 295 000,00 ÷100÷12÷33,7 ×33,7×1,5 =368,75 гривень на місяць.
Плата за найм квартири із житлового фонду соціального призначення за
адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,43 квартира №42 становить 368,75 гривень на
місяць.
Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 305

Про надання житлового приміщення особам
з числа дітей- сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування із житлового
фонду соціального призначення
Враховуючи рішення наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при
виконавчому комітеті Баранівської міської ради (протоко №1 від 19.12.2018 року),
керуючись рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 10.10.2018 року
«Про створення житлового фонду соціального призначення для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у Баранівській міській об’єднаній
територіальній громаді», ст.ст.9,20 Закону України «Про житловий фонд соціального
призначення», п.2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати для проживання Євпаку Сергію Олександрович, який перебуває на обліку
позачергового отримання соціального житла, як особі з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, квартиру із житлового фонду соціального призначення за
адресою: м.Баранівка, вул.Софіївська,6, квартира №6.
2. Надати для проживання Друг Олегу Сергійовичу, який перебуває на обліку
позачергового отримання соціального житла, як особі з числа дітей-сиріт, квартиру із
житлового фонду соціального призначення за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,43,
квартира 42.
3. Управлінню соціального захисту населення міської ради у встановленому порядку
протягом 30 календарних днів укласти договора найму соціального житла.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

20.12.2018

№ 306

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Баранівської міської ради №100 від 31.05.2018
«Про постановку на соціальний квартирний облік
дитини, позбавленої батьківського піклування»
Заслухавши інформацію провідного спеціаліста з питань комунальної власності
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Сус І. А.
про необхідність внесення змін до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради
№100 від 31 травня 2018 року «Про постановку на соціальний квартирний облік дитини,
позбавленої батьківського піклування», розглянувши подані документи,керуючись ст.30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу, Правилами
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових
приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 року №470, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 31 травня
2018 року №100 "Про постановку на соціальний квартирний облік дитини, позбавленої
батьківського піклування», а саме:
- назву рішення викласти в новій редакції «Про постановку на соціальний квартирний облік
дитини- сироти».
- пункт 1 даного рішення викласти в новій редакції: «Поставити на соціальний квартирний
облік на позачергове отримання соціального житла, дитину-сироту Друг Ілону Сергіївну
ХХХХХХ року народження, уродженку м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської
області та не забезпечена житлом».
2. Додати до облікової справи квартирного обліку Друг Ілони Сергіївни, ХХХХХХ року
народження, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХ, копії свідоцтв про смерть батька та
матері.
3. Внести відповідні зміни в списки обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
20.12.2018

№ 307

Про затвердження Переліку видів
громадських робіт, що мають
суспільно-корисну спрямованість,
відповідають потребам територіальної
громади у 2019 році
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.03.2013 р. № 175, та з метою сприяння зайнятості безробітних, виконавчий комітет
Баранівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну
спрямованість, відповідають потребам територіальної громади у 2019 році, згідно з
додатком.
2. Організувати у 2019 році за участю Баранівської районної філії Житомирського
обласного центру зайнятості проведення громадських робіт, з метою надання додаткової
соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
3. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів
місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.
4.Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на
офіційному веб-сайті Баранівської міської ради.
5. Організація громадських робіт здійснюється виконавчим комітетом Баранівської
міської ради за участю Баранівської районної філії Житомирського обласного центру
зайнятості із залученням на добровільних засадах роботодавців.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука.
Заступник міського голови

В. А. Савчук

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 20.12.2018 року № 307
ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають
потребам територіальної громади
1. Екологічне оздоровлення територій
навколишнього середовища).

населених

пунктів

(екологічний

захист

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів,зон відпочинку і туризму,
парків, придорожніх смуг і утримання у належному стані кладовищ.
3. Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання
загиблих захисників Вітчизни.
4. Інформування населення щодо порядку та можливості отримання житлових субсидій
та робота з документацією.
5. Роботи по проведенню ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих
дошкільних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів
(пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей тощо), впорядкування та
наведення санітарного порядку на прилеглих територіях.
6. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах
охорони здоров’я, соціального захисту, допоміжні роботи у дитячих будинках та
домах для людей похилого віку.
7. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного
патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, надання допомоги
сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо.
8. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.

наслідків

9. Підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури.
10. Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків
одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями
органів місцевого самоврядування.
11. Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.
12. Роботи в архівах з документацією.
13. Впорядкування внутрішньогосподарських меліоративних каналів на
сільськогосподарських угіддях, що використовуються.
Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

