
                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

  
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 145 
 
Про зміни до міського  
бюджету на 2017 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 2017 рік», враховуючи  звернення 
розпорядників коштів та рекомендації бюджетної комісії від 16.02.2017  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Спрямувати на проведення видатків 646000 гривень вільних залишків бюджетних 

коштів загального фонду міського бюджету та 267353 гривень залишків бюджетних коштів 
спеціального фонду. 

2. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями від 
17.02.2017 № 63: 

2.1. В пункті 1.2 цифри 103469900 гривень, 99934000 гривень та 3535900 гривень 
замінити відповідно цифрами 104383253 гривень, 100580000 гривень та 3803253 гривень.  

2.2. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «Установити в цілому профіцит загального 
фонду міського  бюджету в  сумі  910000 гривень, в тому числі профіцит загального фонду 
міського бюджету 15560000 гривень,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000 гривень джерелом покриття якого є 
використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету   згідно з додатком № 

2 до цього рішення». 
2.3. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «Установити в цілому дефіцит  

спеціального фонду міського бюджету  у сумі 1523353 гривень (додаток № 2), в тому числі 
дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 1823353 гривень (в тому числі 
джерелами покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 1556000 гривень, за рахунок вільного залишку бюджетних 
коштів спеціального фонду міського бюджету 267353 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 300000 гривень, напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 

3.Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
числі по загальному фонду – 100580000 гривень та спеціальному фонду – 3803253 гривень  
згідно з додатком №3 до цього рішення. 

4. Пункт 12 доповнити наступним: «За умови існування нагальної потреби у 
фінансуванні  надати право міському голові здійснювати розподіл та перерозподіл 
призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом формування 
розпорядження на підставі рішення комісії з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку з його подальшим затвердженням на наступній сесії». 



5. Доповнити рішення пунктом: «Затвердити в складі видатків міського бюджету 
кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1611749 
гривень (додаток № 5)». 

6. Додатки №1-6 викладені в новій редакції є невід’ємною частиною цього рішення. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань  планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук 
Д.В.). 

 
Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 146 

 

Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень комісії з питань 
планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, прийнятих 
у міжсесійний період  

 
 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови та рішення комісії з питань  планування, 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, прийнятих в міжсесійний період, 
згідно з додатком (додається). 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 
 

      Додаток до рішення 4 сесії 
                                                                                     8 –го скликання від 28.03.17 р. №146 

 
1. Рішення бюджетної комісії №1 від 10.03.2017 року «Про зміни до міського бюджету на 
2017 рік». 
2. Розпорядження № 61 від 10.03.2017р. «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік». 
3. Розпорядження № 63 від 20.03.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
4. Розпорядження № 58 від 01.03.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
5. Розпорядження № 60 від 03.03.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
6. Розпорядження № 45 від 20.02.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
7. Розпорядження № 71 від 20.03.2017р. «Про поповнення скейтч-карти Intertelecom 100». 
8. Розпорядження № 43 від 20.02.2017р. «Про обслуговування особових рахунків 
мобільних номерів». 
 
 
 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 147 

 
 
Про створення фонду депутата  
міської ради 8-го  скликання,  
затвердження Положення 
про його використання  
та встановлення суми фонду на 2017 рік 

 
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43, статті 64 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 76, 78 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 року № 93, враховуючи клопотання постійної 
комісії з питань  планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська  
рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити з 1 квітня 2017 року у складі міського бюджету фонд депутата  міської 
ради 8-го скликання. 

2. Встановити загальну суму фонду на 2017 рік 54000 гривень з розрахунку 2000 
гривень на кожного депутата (на міського голову в тому числі) за рахунок зменшення 
призначень за КПКВК 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в частині придбання 
предметів, матеріалів, обладнання». 

3. Затвердити Програму використання фонду депутата міської ради 8 скликання 
(додаток 1). 

4. Затвердити Розподіл фонду депутата міської ради на 2017 рік (додаток 2). 
5. Управлінню фінансів  Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) кошти в сумі 

54000 гривень перераховувати відповідно до заявок начальника відділу бухгалтерського 
обліку, економічного розвитку, інвестицій та закупівель (Довга Л.Ю.) на рахунок 
відповідного призначення за КПКВК 0113400 «Інші  видатки на соціальний захист 
населення» (головним розпорядником коштів визначити Баранівську міську раду(апарат 
ради)).  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань  
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 
 
 



 

 

Додаток №1 
до рішення№ 147 

 4-ї сесії Баранівської  міської ради  
8 скликання від 28 березня  2017 року 

 
Програма використання фонду 

депутата міської ради 8-го скликання 
І. Загальні положення 

1.1. Фонд депутата міської ради 8-го скликання (надалі Депутатський фонд) утворюється і 
використовується для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та тим, які  
перебувають  у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, 
важкого  захворювання, інших ускладнюючих обставин та /або на інші цілі,що не суперечать 
провадженню депутатської діяльності відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» 
 

ІІ. Джерела фінансування та порядок використання  Депутатського фонду 
2.1. Депутатський фонд утворюється за рахунок коштів  загального фонду міського бюджету . 
2.2. Загальна сума Депутатського фонду та його розмір у розрахунку на кожного депутата 
зазначається щорічно в уточненому додатку до Програми   використання Депутатського фонду, що  
затверджується окремим рішенням, або при прийнятті міського бюджету. 
2.3. Виплати з Депутатського фонду здійснюються відділом бухгалтерського обліку,економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради.  
2.4. До Депутатського фонду також можуть залучатися кошти благодійних фондів, внески 
політичних партій. 
2.5. Підставою для використання коштів є: 
1. Заява громадянина на ім’я  депутата міської  ради; 
2. Акт обстеження матеріальних умов, складений комісією за участю депутата   міської  ради; 
3. Довідка відповідних установ (лікарні, міліції, пожежної частини), яка  засвідчує гостру потребу 
в наданні  матеріальної  допомоги; 
4. Інші документи, що підтверджують отримання товару або надання послуги (накладна,акт 
виконаних робіт,акт наданих послуг з усіма необхідними підписами та резолюцією  міського голови 
або заступника (відповідно до повноважень) щодо оплати). 
2.6. На підставі зазначених документів депутат міської  ради приймає рішення про  виділення 
матеріальної допомоги заявнику у вигляді висновку та подає його до відділу бухгалтерського 
обліку,економічного розвитку,інвестицій та закупівель для виплати. Розмір допомоги одному 
заявнику не може, як правило, перевищувати 500 грн. один раз на рік Відповідно до  рішення 
депутата міської ради щодо виділення  заявнику коштів з Депутатського фонду,  міська рада сплачує 
цю суму заявникові при  пред’явленні ним паспорта або іншого  документу, що  засвідчує особу,  
копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду та інших документів згідно потреби  
2.7. Депутат міської ради може за власною заявою направити кошти фонду на інші потреби, які 
необхідно негайно вирішити. У такому випадку підставою для оплати будуть документи,  зазначені  
пп.4 п.2.5 Програми та заява депутата стосовно  потреби та напрямку використання коштів.  
2.8. У випадку дострокового припинення повноважень депутата міської ради: 
� право на використання коштів, не розподілених ним, переходить до депутата, який за рішенням 
міської виборчої комісії визнаний депутатом міської ради; 
� якщо мандат депутата залишається вільним до початку нового бюджетного  періоду, 
невикористані депутатом кошти Депутатського фонду розподіляються чинними депутатами міської  
ради. 

ІІІ. Порядок звітування про використання коштів 
3.1. Облік коштів Депутатського фонду ведеться відділом бухгалтерського обліку,економічного 
розвитку,інвестицій та закупівель  та відображається у звітності по КПКВК 0113400 «Інші видатки на 
соціальний захист населення». 
3.2. Звіт про використання коштів Депутатського фонду складається відділом бухгалтерського 
обліку,економічного розвитку,інвестицій та закупівель  та подається  управлінню фінансів у строки, 
визначені для  складання звіту про  виконання бюджету. 



3.3. Копія рішення депутатів міської ради разом з первинними документами зберігається у відділі 
бухгалтерського обліку,економічного розвитку,інвестицій та закупівель. 

ІУ. Заключні положення 
4.1. Контроль за використанням коштів Депутатського фонду здійснює постійна комісія ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 
 
Секретар ради                                                                                             Ю.М. Оханський 
 
 
 

Додаток №2 
до рішення№147 

 4-ї сесії Баранівської  міської ради  
8 скликання від 28 березня  2017 року 

 
 

РОЗПОДІЛ 
Фонду депутата міської ради на 2017 рік 

 
 Кількість 

депутатів 
Сума грн. 
на одного 
депутата 

Сума 
разом 

    
Депутати міської  ради 26 2000 52000 
Загальна сума депутатського фонду 26 - 52000 

 
Секретар ради                                                                                             Ю.М. Оханський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 148 

 
 

Про затвердження Положення 
про виплату добових (відрядних) 
депутатам  міської ради 
  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Регламенту роботи Баранівської міської  ради восьмого скликання, враховуючи рішення 
постійної  комісії з питань планування, бюджету ,фінансів та соціально-економічного 
розвитку,   міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Положення про виплату добових (відрядних) депутатам міської ради 

(додається).  
2. Виплату добових (відрядних) депутатам здійснювати  починаючи з наступної 

чергової сесії міської  ради. 
3.Управлінню фінансів щорічно при формуванні  міського  бюджету передбачати 

кошти на виплату добових депутатам міської  ради за  КЕКВ 2250 «Оплата відрядних»  
КПКВК 0118600 «Інші видатки». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, бюджету ,фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Додаток №1 
до рішення №148 

 4-ї сесії Баранівської  міської ради  
8 скликання від 28 березня  2017 року 

 
   ПОЛОЖЕННЯ 

         про виплату добових (відрядних) 
     депутатам міської  ради 

 
Положення розроблено з метою створення необхідних умов  для ефективного 

здійснення депутатами міської  ради своїх повноважень і визначає порядок  відшкодування 
депутатам міської ради витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.  

Депутатським відрядженням вважається поїздка, відповідно до розпоряджень голови 
міської ради, до іншого населеного пункту для участі у роботі сесій, поза місцем його 
постійної роботи (для пенсіонера або тимчасово непрацюючого – поза місцем його 
постійного проживання або місцем реєстрації). Розпорядження про скликання чергової сесії 
міської ради є підставою для відрядження депутата для участі у роботі пленарних засідань 
районної ради. 

Депутатам компенсуються витрати на відрядження у розмірі добових виплат, що 
передбачені постановою Кабінету  Міністрів України  від 02.02.2011 року №  98 «Про суми 
та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю 
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».  

Добові витрати депутата – це витрати на харчування та фінансування власних потреб 
депутата, які понесені у зв'язку з відрядженням. За час перебування у відрядженні депутату 
міської ради виплачуються добові в межах граничних норм, установлених відповідною 
Постановою Кабінету Міністрів України. 

Добові (відрядні) депутатам міської ради виплачуються відділом бухгалтерського 
обліку, економічного розвитку, інвестицій та закупівель  Баранівської міської ради за 
рахунок коштів міського бюджету, передбачених на такі цілі та відповідно до документу про 
реєстрацію депутата на пленарному засіданні й поданого звіту встановленої форми. Оплата 
відряджень здійснюється шляхом перерахування у безготівковій формі на відповідний 
рахунок із застосуванням платіжних карток. Для отримання добових (відрядних) депутати 
міської ради повинні подати: звіт про використання коштів на відрядження встановленої 
форми, номер карткового рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного номера та згоду 
на обробку персональних даних.  

Управління фінансів Баранівської міської ради  щорічно при формуванні проекту 
міського бюджету враховує в його видатковій частині кошти на відшкодування витрат, 
пов’язаних з депутатською діяльністю депутатів міської ради згідно поданих головними 
розпорядниками бюджетних запитів. 

 
Секретар ради                                                 Ю.М. Оханський  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 149 

 

Про затвердження проектів  реалізація 
яких запланована на 2017 рік за рахунок  
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури  
Баранівської об’єднаної територіальної громади 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України №196 від 18.03.2015 року та  

№200 від 16.03.2016 року ,  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України №80 від 24.04.2015 року міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проекти ,  реалізація  яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Баранівської об»єднаної територіальної громади згідно додатку1. 

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

Савчука В.А. та на  комісію з питань  планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 
Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 
до рішення №149 

 4-ї сесії Баранівської  міської ради  
8 скликання від 28 березня  2017 року 

 

Баранівська міська об'єднана територіальна громада                                                                 

Проекти  реалізація яких запланована на 2017 рік  за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Баранівської об»єднаної 

територіальної громади 

 

Назва проекту Вартість 

проекту 

 

Перелік заходів 

Підвищення екологічної безпеки 
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади шляхом 
запровадження іноваційних 
механізмів збору, сортування та 
вивозу твердих побутових 
відходів 

4975,0  1.Підготовка до реалізації проекту, у ході якої 
буде проведена інформаційно-роз’яснювальна 
кампанія серед мешканців територіальної 
громади щодо збору, в тому числі і 
роздільному збору та вивезення сміття з 
приватних домоволодінь і екологічної 
культури 

2. Реалізація технічної складової проекту. 
Проведення процедури закупівлі техніки та 
обладнання, відповідно до чинного 
законодавства 

3. Укладання договору на закупівлю з 
переможцем торгів, придбання контейнерів та 
спеціалізованої техніки для збору та вивозу 
ТПВ (Сміттєвоз МАЗ -1450,0, Сміттєвоз МАЗ 
-1600,0, Контейнера для роздільного збирання 
в кількості 38 комп. -  875,0, металеві 
контейнера в кількості 300 шт. -1050,0) 

4. Облаштування майданчиків та встановлення 
контейнерів для сміття 

5. Сформувати тарифну політику та графік 
вивозу відходів, укласти договори з 
власниками приватних домоволодінь 

6. Широке інформування громадськості про 
результати реалізації проекту 

 

Організація покращення послуг  
по благоустрою сільських 
територій Баранівської ОТГ 

1675,0 1. Визначення суб»єктів господарювання для 
придбання техніки, оцінка їх пропозицій ( у 
тому числі з урахуванням проведення 
тендерних процедур) 

2. Визначення переможців та укладання з 



ними договорів по придбанню техніки . 

3. Придбання 4 одиниць спецтехніки (Вишка 
ліктьова - 650,0, вантажно-пасажирський 
транспорт - 2 шт. - 400,0, Трактор МТЗ 82 -
625,0), прийнятта автомашин на баланс. 

4. Оформлення необхідних реєстраційних 
документів (за необхідності отримання 
ліцензій та дозволів. 

 

Капітальний ремонт сільського 
будинку культури за адресою 
с.Рогачів , вул.Новоград-
Волинська, 88-А Баранівського 
району Житомирської області 

1287,1 1.Утворення робочої групи для забезпечення 
належної організації виконання проекту; 

2.Здійснення робіт із завершення ремонту 
приміщень відповідними будівельними 
організаціями; 

3.Оформлення документації щодо виконаних 
робіт та їх оплати; 

  

‘ 

Капітальний ремонт 
Мирославльського Будинку 
культури, який знаходиться за 
адресою : вул. Центральна,2, с. 
Мирославль, Баранівського 
району Житомирської області 

655,9 1.Утворення робочої групи для забезпечення 
належної організації виконання проекту; 

2.Здійснення робіт із завершення ремонту 
приміщень відповідними будівельними 
організаціями; 

3.Оформлення документації щодо виконаних 
робіт та їх оплати; 

  

 

Капітальний ремонт сільського 
будинку культури за адресою с. 
Гриньки Баранівського району 
Житомирської області 

299,0 1.Утворення робочої групи для забезпечення 
належної організації виконання проекту; 

2.Здійснення робіт із завершення ремонту 
приміщень відповідними будівельними 
організаціями; 

3.Оформлення документації щодо виконаних 
робіт та їх оплати; 

  

 

Всього  8892,0 

 

Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський  



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 150 
 

Про граничні суми витрат 
на придбання автомобілів, меблів,  
іншого обладнання та устаткування,  
мобільних телефонів, комп'ютерів  
установами та організаціями, які утримуються  
за рахунок міського бюджету 
 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Баранівської міської ради 
Дем’янюк  О.Ю., про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів установами та організаціями, 
які утримуються за рахунок міського бюджету відповідно до ст.43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 
року № 713«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 
року № 332», рекомендацій постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально – економічного розвитку міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету 
(додаються). 

2. Направити дане рішення Баранівському управлінню Державної казначейської 
служби України у Житомирській області.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань  
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   Додаток №1 
до рішення№150 

 4-ї сесії Баранівської  міської ради  
8 скликання від 28 березня  2017 року 

 
ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, 
придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету 
 

 Сума, гривень за одиницю 

Легкові автомобілі  600000 

Мобільний телефон:  
придбання 3000 

утримання (на місяць) 400 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор 
"миша"), ноутбук 

17000 

Комплект меблів для:  
службового кабінету керівників бюджетної установи та організації 12000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  
       Шафа-купе 6500 
       Шафа розпашна 4700 

стіл письмовий 2500 
крісло офісне 2500 
стілець 800 
шафа для одягу 3000 
шафа для паперів 3000 
стіл для комп’ютера 2500 
Стіл кутовий 3500 
Стіл офісний 5000 
полиця 500 
Тумби, тумбочки приставні 2300 
пенал 2000 

еле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 000 

 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 151 

 
 

Про надання дозволу на замовлення 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний  ремонт центральної 
трибуни міського стадіону в м. Баранівка. 
 

 
 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Замовити  проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт центральної 
трибуни міського стадіону в м. Баранівка. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 152 

 
 
Про надання дозволу на замовлення 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію котельні 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ в смт. Полянка 
 

 
 
 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Замовити  проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні 

Полянківської ЗОШ І-ІІІ в смт. Полянка Баранівської ОТГ. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 153 

 
Про надання дозволу на замовлення 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
«Центру надання адміністративних 
Послуг» в м. Баранівка (Площа Волі).  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісії міської ради, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Замовити  проектно-кошторисну документацію на будівництво «Центру надання 
адміністративних послуг» в м. Баранівка (Площа Волі). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 154 
 
Про зміни до рішення 46-ї сесії 6-го скликання  
№1910 від 16.04.2015 р. 
«Про передачу в комунальну 
власність міста квартири №4 по 
 вул. Дзержинського, 38 

У зв’язку із кадровими змінами  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти назву рішення№1910 від 16.04.2015року  в наступній редакції «Про 
передачу в комунальну власність міста квартири №4 по  вул. Звягельській, 38 в м. Баранівка» 

2. Викласти пункт 2 рішення №1910 від 16.04.2015року «Про передачу в комунальну 
власність міста квартири №4 по  вул. Звягельській, 38 в м. Баранівка »  в наступній 

редакції:   
«2. Створити комісію по передачі – прийманню квартири у складі: 
Савчук В.А. – заступник міського голови – голова комісії. 
Члени комісії: 
Ковальська Г.М. - головний бухгалтер КП «Баранівка міськводоканал»; 
Деревянко Ю.С. – директор КП «Баранівка міськводоканал» 
Волошин О.М. – юрисконсульт КП «Баранівка міськводоканал» 
Полюшкевич О.В. –  голова правління ОСББ «Надія» 
3. Додати пункт 4.1. та 4.2 в наступній редакції: 
«4.1. КП «Баранівка міськводоканал» розробити проектно-кошторисну документацію 

на ремонт квартири №4 по  вул. Звягельській, 38»в м. Баранівка.» 
«4.2.  Міському голові Душку А.О. делегувати право затвердити проектно-

кошторисну документацію на ремонт квартири №4 по  вул. Звягельській, 38 в м. Баранівка»  
своїм розпорядженням з подальшим затвердженням даного розпорядження на сесії 
Баранівської міської ради .» 

4. Викласти пункт 5 рішення №1910 від 16.04.2015року «Про передачу в комунальну 
власність міста квартири №4 по  вул. Звягельській, 38 в м. Баранівка »  в наступній редакції:   

«5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).» 

 
Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 

 

  



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 155 
 
Про внесення змін до рішення сесії Баранівської  
міської ради від  10 серпня 2016 року    №347 
«Про замовлення проектно-кошторисної  
документації на облаштування пішохідних переходів 
із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового  
зниження швидкості по вулиці Звягельській» 

 

З метою забезпечення безпечного руху та зменшення аварійності  на вулицях міста,  
керуючись   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 10 серпня 2016 року 
№347  «Про замовлення проектно-кошторисної документації на облаштування пішохідних 
переходів із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового  зниження 
швидкості по вулиці Звягельській» в наступній редакції : 

«1. Замовити проектно-кошторисну документацію «Будівництво світлофорного 
об’єкта  на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 
35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) в м. Баранівка.»  

2. Викласти пункт 2 рішення сесії Баранівської міської ради від 10 серпня 2016 року 
№347  «Про замовлення проектно-кошторисної документації на облаштування пішохідних 
переходів із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового  зниження 
швидкості по вулиці Звягельській» в наступній редакції : 

«2. Замовити проектно-кошторисну документацію «Будівництво світлофорного 
об’єкта на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 
35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) в м. Баранівка.»  

 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 156 
 
Про внесення змін до рішення сесії Баранівської  
міської ради від 11.11.2016 №425   
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку 
«Забезпечення безпеки дорожнього руху  
на автомобільній дорозі Т0612  
Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів 
км 35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) 
в м. Баранівка»» 
 
  

З метою забезпечення безпечного руху та зменшення аварійності  на вулицях міста,  
керуючись   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти назву рішення сесії Баранівської міської ради в наступній редакції: «Про 
затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта  на 
автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 та 
35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) в м. Баранівка»» 

2. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 11.11.2016 № 425 
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта  
на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 
та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) в м. Баранівка»». 
 
 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 157 
 
Про внесення змін до рішення сесії Баранівської  
міської ради від 11.11.2016 №426   
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку 
«Забезпечення безпеки дорожнього руху  
на автомобільній дорозі Т0612  
Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів 
км 35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) 
в м. Баранівка»» 
 
  

З метою забезпечення безпечного руху та зменшення аварійності  на вулицях міста,  
керуючись   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти назву рішення сесії Баранівської міської ради в наступній редакції: «Про 
затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта  на 
автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 та 
35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) в м. Баранівка»» 

2. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 11.11.2016 № 426 
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта 
на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 
та 35+430 (на перехресті Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 та 
35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) в м. Баранівка»». 
 
 
 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 158 
 
Про прийняття державного  
майна у комунальну власність 
Баранівської міської ради 

 
Розглянувши лист Регіонального відділення фонду державного майна України в 

Житомирській області №03-796 від 02.03.2017 року про те, що на території Баранівської об"єднадної 
територіальної громади розташовані господарські товариства, до статутних капіталів яких у процесі 
приватизації не увійшло державне майно: 

- 2-х квартирний житловий будинок (Баранівський район с.м.т.Полянка вул.Заводська,9) 
- гуртожиток (Баранівський р-н с.м.т.Полянка вул.Пушкіна,3); 
- будівля гуртожитку (м.Баранівка вул.Звягельська,118).  
Відповідно до Закону України "Про передачу об"єктів права державної та комунальної 

власності" об"єкти житлового фонду та інфраструктури  підлягають передачі у комунальну власність.  
Згідно  клопотання Регіонального відділення фонду державного майна України по Житомирській раді 
та комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність та поставити на баланс Баранівської міської ради 
безоплатно нерухоме майно а саме:  

- 2-х квартирний житловий будинок (Баранівський район с.м.т.Полянка вул.Заводська,9);  
гуртожиток (Баранівський  район с.м.т. Полянка вул.Пушкіна,3); другий поверх будівлі, на якому 
розташований гуртожиток (м.Баранівка  вул.Звягельська,118). 

2. Створити комісію по прийняттю майна в комунальну власність  у складі: 
Голова комісії: 
Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради; 
Члени комісії: 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради; 
Довга Л.Ю. – начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

інвестицій та закупівель; 
Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер Баранівської міської ради; 
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради. 
Клівак Н.В. – головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та 

корпоративними правами Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області.   
3. Акт приймання-передачі майна у комунальну власність Баранівської міської ради 

затвердити на сесії міської ради. 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг 
(Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 

Міський голова                                                                            А.О. Душко  



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 159 
 

Про прийняття  майна у комунальну 
власність Баранівської міської ради 
 
Розглянувши лист №02-12\117 від 21.02.2017 року Арбітражного керуючого 

Куліченко М.В. про передачу майна соціальної сфери у комунальну власність, враховуючи 
пропозиції Арбітражного керуючого та комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
керуючись ст.ст. 26,34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Прийняти у комунальну власність та поставити на баланс Баранівської міської  
ради  безоплатно нерухоме майно а саме: будівлі дитячого садку ( з сараєм та  колодязем ),  
по вул.Дубрівській,1а с.Жари Баранівського району; житлового  будинку  ( з сараєм ) по 
вул.Дубрівській,1 с.Жари Баранівського району;  житлового будинку   ( з сараєм ) по 
вул.Молодіжній,13 с.Жари Баранівського   району. 

2.  Створити  комісію по прийняттю майна в комунальну власність  у складі: 
Голова комісії: 
Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу 

ради; 
Члени комісії: 
Левчук М.М. – в.о. старости сіл  Жари, Деревищина; 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради; 
Довга Л.Ю. – начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

інвестицій та закупівель; 
Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер Баранівської міської ради; 
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства Баранівської міської ради. 
3. Головному спеціалісту юрисконсульту Баранівської міської ради Веретельнику О.В. 

повідомити Арбітражного керуючого, ліквідатора ПСП «Дружба» Куліченко М.В., про 
неможливість відшкодування вартості будівель за рахунок міського бюджету. 

4. Акт приймання-передачі майна у комунальну власність Баранівської міської  ради 
затвердити на сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
Міський голова                                                                                    А.О. Душко  

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 160 
 

 

Про прийняття  у комунальну власність 
внутрішньогосподарських меліоративних систем 
 

Відповідно до Постанови КМУ від 13.08.2003 року №1253 «Про затвердження 
Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового 
фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських 
меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали 
паюванню в процесі реорганізації  цих підприємств та передані на баланс підприємств-
правонаступників», згідно рішення районної ради від 21.10.2016 року №179 «Про безоплатну 
передачу у спільну власність територіальних громад міста і сіл Баранівського району 
внутрішньогосподарських меліоративних систем»,   розглянувши акт прийняття - передачі   
внутрішньогосподарської меліоративної мережі площею 1660,1 га в т,.ч. гончарний дренаж - 
1545,5 га ( рік введення в експлуатацію 1982-1992 рр) , керуючись пунктом 51 частина 1 
статті 26 пунктом 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська  рада   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти безоплатно у комунальну власність  Баранівської міської ради  

внутрішньогосподарські меліоративні мережі згідно акту обстеження а саме: 
     -  Довжина відкритих каналів - 7 км; 
     -  гідротехнічних споруд - 2шт; 
     -  трубчастих переїздів - 4 шт; 
     -  інші споруди - 1 шт; 
     -  Довжина закритої мережі - 455,5 км. 
В тому числі: 
     -  колекторів - 51,8 км; 
     -  дренів - 403,7 км; 
     -  дренажних гирл - 153 шт; 
     -  колодязів - 107 шт. 
Відновна вартість закріплених основних фондів складає 3324,9 тис.грн. 
Залишкова вартість основних фондів складає 2327,41 тис.грн.  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., та  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.).  

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 161 
 

 

Про внесення змін до рішення 3 сесії 

8 скликання від 17.02.2017 №84 «Про передачу  

водогінних мереж та устаткування на  

баланс КП «Баранівка міськводоканал» 

 

Враховуючи лист комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» та 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА : 
1.  Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання від 17.02.2017 №84 «Про передачу 

водогінних мереж та устаткування на баланс КП «Баранівка міськводоканал», а саме: 
Додати до рішення № 84 від 17.02.2017 року ««Про передачу водогінних мереж та 
устаткування на баланс КП «Баранівка міськводоканал»   пункт 1.1. в наступній редакції: 
«1.1. Передати основні засоби по смт. Полянка а саме :баня, башня водонапірна, арт 
свердловина, устаткування «Каскад», лінія електропостачання, водомережа  як внесок до 
статутного фонду  КП «Баранівка міськводоканал». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 162 
 

Про надання дозволу на відчуження 
нежитлового приміщення 
по вул. Соборна, 55а в м. Баранівка 
(заводоуправління) 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення громадських слухань від 22 березня 2017 року, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити відчуження нежитлового приміщення, що є власністю Баранівської 
міської ради   відповідно до витягу від 10.02.2017 р. індексний номер 80037230  та 
знаходиться за адресою: вул.Соборна, 55а  м.Баранівка за процедурою, передбаченою 
законодавством України.  

2. Незалежну (експертну) оцінку провести відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

3. Початкову вартість визначити за результатами незалежної (експертної) оцінки. 
4. Витрати на підготовку, організацію, проведення аукціону та оплату за проведення 

незалежної (експертної) оцінки покласти на переможця аукціону. 
5. Кошти від продажу комунального майна спрямувати до бюджету Баранівської 

міської ради.  
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 163 

 
Про затвердження та подання на конкурсний відбір  
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
 що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного  
фонду регіонального розвитку у 2017 році, Проекту міської 
 ради «Модернізація освітнього середовища – зростання  
якості освітніх послуг в Баранівській міській ОТГ».  
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства №80 від 24.04.2015 року «Питання підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Проект міської ради «Модернізація освітнього середовища – зростання 

якості освітніх послуг в Баранівській міській ОТГ» і подати його на конкурсний відбір 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проект додається).  

2. Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування   
Проекту на 2017р. в розмірі 1008,003 тис.грн. (32% загальної вартості) та на 2018р. в розмірі 
1459,235 тис. грн. (11% загальної вартості).  

3. Управлінню фінансів міської ради  (у разі перемоги Проекту на конкурсі) 
передбачити ці кошти при внесенні змін до міського бюджету на 2017 рік.  

4. Визнати керівником вищезгаданого проекту заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 
Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 164 
 

Про затвердження та подання на конкурсний відбір  
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
 що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного  
фонду регіонального розвитку у 2017 році, Проекту міської 
 ради «Створення особливих стандартів якості надання  
адміністративних послуг в Баранівській міській ОТГ».  
 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства №80 від 24.04.2015 року «Питання підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Проект міської ради «Створення особливих стандартів якості надання 

адміністративних послуг в Баранівській міській ОТГ» і подати його на конкурсний відбір 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проект додається).  

2 Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування   
Проекту на 2017р. в розмірі 578,71  тис. грн. (10% загальної вартості) та на 2018р. – 2019р.  в 
розмірі 1157,42 тис. грн (20% загальної вартості).   

3. Управлінню фінансів міської ради (у разі перемоги Проекту на конкурсі) 
передбачити ці кошти при внесенні змін до міського бюджету на 2017 рік.  

4. Визнати керівником вищезгаданого проекту заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Загорську О.С. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 165 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку 
«Реконструкція термомодернізація 
будівлі ДНЗ «Сонечко» 
 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Реконструкція термомодернізація 
будівлі ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Звягельська, 58А, м.Баранівка, Житомирської 
області,  міська рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Реконструкція термомодернізація 
будівлі ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Звягельська, 58А, м.Баранівка, Житомирської 
області  на суму 2843,62603 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 166 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку 
Капітальний ремонт Міського Будинку 
культури ім. А. Пашкевича» за адресою: 
вул. Соборна 22, м. Баранівка, Житомирської області» 
 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт Міського 
Будинку культури ім. А. Пашкевича» за адресою: вул. Соборна 22, м. Баранівка, 
Житомирської області»,  міська рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт Міського 
Будинку культури ім. А. Пашкевича» за адресою: вул. Соборна 22, м. Баранівка, 
Житомирської області»  на суму 184,408 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 167 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку 
«Капітальний ремонт покрівлі 
Мирославльського Будинку культури, 
який знаходиться за адресою:вул. 
Центральна,2 с. Мирославль» Баранівського району, 
Житомирської області». 
 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт покрівлі 
Мирославльського Будинку культури, який знаходиться за адресою:вул. Центральна,2 с. 
Мирославль» Баранівського району, Житомирської області»,  міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок   Капітальний ремонт покрівлі 
Мирославльського Будинку культури, який знаходиться за адресою:вул. Центральна,2 с. 
Мирославль» Баранівського району, Житомирської області» на суму 655,774 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 168 
 

 
Про прийняття бюджетних закладів та майна 
зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність 
Баранівської міської ради 
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров,я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення, постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти з 1 травня 2017 року із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність Баранівської міської ради бюджетні заклади, 
їх майно згідно з додатком 1 до даного рішення. 

2. Комісіям по прийманню-передачі бюджетних закладів та їх майна подати на 
затвердження сесії Баранівської міської ради   акти приймання-передачі. 

3. Ввести в склад засновників бюджетних закладів, які передаються із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району у власність 
Баранівської міської ради шляхом виключення Баранівської районної ради (код ЄДРПОУ 
13577008) та включення Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 04344386). 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на постійну комісії питань освіти, 
культури, охорони здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.); постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.); 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 

 



Додаток №1 
до рішення сесії міської ради 

від 28.03.2017 №168 
ПЕРЕЛІК 

Бюджетних закладів з їх майном, що передаються зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста району у власність Баранівської міської ради. 

№з\п Назва установи, організації 
чи об’єкта 

Адреса розміщення 

1. Комунальна установа 
«Баранівський центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги»Баранівської 
районної ради 

м. Баранівка, вул Звягельська, 66 

2. Баранівська АЗПСМ м. Баранівка, вул Звягельська, 66 
3. Полянківська АЗПСМ 12742 смт. Полянка, вул Промислова,66 
4. Кашперівська АЗПСМ 12742 с. Кашперівка, вул Гагаріна, 45 
5. Зеремлянська АЗПСМ 12732 с. Зеремля вул Молодіжна, 3 
6. Суємецька АЗПСМ 12717 с. Суємці вул Молодіжна, 7 
7. Рогачівська АЗПСМ с. Рогачів вул 
8. ФАП с. Вірля 12730 с. Вірля вул Центральна,40 
9. ФАП с. Климентіївка 12731 с. Климентіївка вул Заграда,46 

10. ФАП с. Острожок С. Острожок 
11. ФАП с. Смолдирів с. Смолдирів 
12. ФАП с. Берестівка 12734, с. Берестівка вул Шаруківська,3 
13. ФП с. Марківка 12443, с. Марківка вул Першотравнева, 19 
14. ФП с. Гриньки 12741 с. Гриньки вул Корольова, 26 
15. ФП с. Жари 12740, с. Жари вул Баранівська, 4 
16. ФП с. Іванівка с. Іванівка 
17. ФП с. Смолка 

 
12715, с. Смолка, вул Молодіжна,4 

18. ФП с. Стара Гута 12744, с. Стара Гута, вул Шкільна,10 
19. ФП с. Йосипівка 12737, с. Йосипівка, вул. Польова, 3 
20. ФП с. Табори 12701, с. Табори вул. Л. Українки, 2а 
21. ФП с. Лісове с. Лісове 
22. ФП с. Явне с. Явне 
23. ФП с. Ялишів с. Ялишів 
24 ФП с. Мирославль 12735 с. Мирославль, вул. Суємецька 

 Без передачі майна  
25 Кам`янобрідська АЗПСМ 12720 смт Кам`яний Брід вул. Л. Українки, 86 
26 ФП с. Дібрівка  12721, с. Дібрівка вул. Ювілейна, 28 
27 ФП с. Тартак 12720, с. Тартак вул. Ювілейна, 6  
28 Першотравенська АЗПСМ  12746, смт. Першотравенськ вул. Парфірова,25  
29 Довбиська АЗПСМ Смт Довбиш вул. Соборна, 6 
30 Мар`янівська АЗПСМ Смт. Мар`янівка вул. Романівська,4 

 

Секретар ради                                                                              Ю. М. Оханський 

 
 

 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 169 
 
 
Про прийняття нерухомого майна  
зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району  у власність 
Баранівської міської ради 
 

Керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров,я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти нерухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району  з балансу Барнівської комунальної центральної районної 
лікарні у комунальну  власність Баранівської міської ради, для створення реабілітаційного 
центру а саме: 

Нежитлове приміщення стоматологічної поліклініки з прибудовами за адресою м. 
Баранівка вул. Звягельська, 66, загальною площею 187,8 кв.м., інвентарний номер 10310009. 
Бланасова вартість 28555,00 грн. 

2. Передати нежитлове приміщення стоматологічної поліклініки з прибудовами за 
адресою м. Баранівка вул. Звягельська, 66, загальною площею 187,8 кв.м., інвентарний номер 
10310009. Бланасова вартість 28555,00 грн. на баланс Управління надання соціальних послуг 
для створення реабілітаційного центру. 

3. Комісіям по прийманню-передачі бюджетних закладів та їх майна подати на 
затвердження сесії Баранівської міської ради   акти приймання-передачі. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В.,  на постійну комісії питань освіти, 
культури, охорони здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.), постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та  
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 

 
 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 170 
 
Про змінення чисельності 
штатних одиниць централізованої 
бухгалтерії Відділу освіти 
Баранівської міської ради 
 

Розглянувши звернення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись ст.25,26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Змінити  чисельність штатних одиниць централізованої бухгалтерії Відділу освіти 
Баранівської міської ради увівши  2 (дві) штатні одиниці бухгалтерів. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, охорони 
здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 171 
 
Про затвердження Статуту  
Баранівського Міського 
будинку дитячої творчості  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  звернення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Р.З., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   
 
                                                                 В И Р І Ш И Л А:   
 

1.  Затвердити Статут Баранівського Міського будинку дитячої творчості у новій 
редакції (Додаток 1).   

2. Затвердити штатний розпис Баранівського Міського будинку дитячої творчості 
(Додаток 2).   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  
До рішення № 171 

4-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 

від 28.03.2017р. 
 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 

Баранівського Міського будинку дитячої творчості 

Штатний розпис 

                                 працівників  Баранівського міського будинку дитячої творчості  

на 2017 рік 

№п/п Назва посад 
к-сть 

шт.од. Розряд 
Посадовий 

оклад 

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць 
,грн. 

Фонд 
заробітної 
плати на рік 
,грн. 

1 Директор 1 13 3632 3632 43584 

2 Заступник директора 1   3269 3269 39226 

3 Методист 1 9 2768 2768 33216 

4 Культорганізатор 0,75 9 2768 2076 24912 

5 Практичний психолог 1 9 2768 2768 33216 

6 Керівник гуртка 2,56 8 2624 6717,44 80609,28 

7 Керівник гуртка 6,44 9 2768 17825,92 213911,04 

8 
Завідувач 
господарства 1 8 2624 2624 31488 

9 Сторож 2 2 1744 3488 41856 

10 Двірник 1 1 1600 1600 19200 

11 

Прибиральник 
службових 
приміщень 1 2 1744 1744 20928 

              

  Разом 18,75     48512,16 582145,92 
 

 

 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

 

 
 

 

 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 172 
 
Про затвердження Положення 
про централізовану бухгалтерію відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  звернення начальника відділу  культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   

 
                                                                 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Затвердити Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради (Додаток 1).   

2. Затвердити штатний розпис централізованої бухгалтерію відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради (Додаток 2).   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 1  

До рішення 4-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 

                                                                         №     172     від 28.03.2017р. 
Положення  

про централізовану бухгалтерію  відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
 Баранівської міської ради 

1.Загальні положення 

        1.1 Це положення визначає основні завдання, функції, права та відповідальність 
централізованої бухгалтерії. А також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами 
та підвідомчими установами. 
        1.2 Централізована бухгалтерія є структурними підрозділом відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради 
        1.3 Централізована бухгалтерія підпорядковується начальникові відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради. 
        1.4 Централізована бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним 
законодавством про організацію бухгалтерського облік і звітності в Україні, 
розпорядженнями голови Баранівської міської ради,  актами відповідних органів місцевого 
самоврядування, наказами начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту. Положенням 
про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради   та цим Положенням. 
        1.5 Централізована бухгалтерія забезпечує ведення бухгалтерського обліку відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської. 
        1.6 Зміни до даного положення можуть вноситися при зміні організаційної структури 
підприємства та за необхідності поліпшення роботи служби. 

2.Основні завдання централізованої бухгалтерії 
2.1 Організація обліку фінансово-господарської діяльності відділу   з урахуванням 
особливостей і технології оброблення облікових даних. 
        2.2 Контроль за правильним використанням грошових та матеріальних цінностей 
установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, своєчасністю господарських 
розрахунків. 

3.Функції та обов’язки централізованої бухгалтерії 
 

        3.1 Розробка наказу про облікову політику, внесення змін до обраної облікової політики, 
внесення пропозицій щодо вибору форми бухгалтерського обліку виходячи зі структури й 
особливостей діяльності закладів культури. 
        3.2 Організація повного обліку основних засобів, матеріалів, ПММ, коштів та інших 
товарно-матеріальних цінностей, виконання кошторисів витрат згідно з вимогами 
законодавства та національних стандартів. 
        3.3 Складання разом з керівниками установ, що обслуговуються централізованою 
бухгалтерією проектів кошторисів видатків і розрахунків до них. 
        3.4 Складання податкової, фінансової та статистичної звітності на основі достовірних 
первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її 
відповідним органам. 
        3.5 Нарахування та виплата в установлені строки заробітної плати, а також своєчасне 
нарахування та перерахування податків, внесків та інших обов’язкових платежів. 
        3.6 Проведення розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису, з 
підзвітними особами, організаціями, установами. 
        3.7 Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, 
кошторисних призначень, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, 
втрат, дебіторської, кредиторської заборгованості та інших коштів.  
        3.8 Здійснення перевірки законності документів, що надходять до бухгалтерії, 
правильності і своєчасності їх оформлення, відповідності видатків затвердженим 



асигнуванням. Проведення звірки сум, що надходять від батьків з даними обліку. 
        3.9 Забезпечення збереження бухгалтерських документів. Оформлення і здачі їх в 
установленому порядку до архіву. 
        3.10 Інші обов’язки, покладені на неї наказами начальника. 

4.Права централізованої бухгалтерії 
Бухгалтерія має право: 
        4.1 Вимагати від керівників структурних підрозділів  закладів і окремих фахівців 
вживання заходів спрямованих на підвищення ефективності використання коштів, 
забезпечення збереження матеріальних цінностей. 
        4.2 Не приймати до виконання й оформлення документи, що суперечать законодавству 
та встановленому порядку прийому. 
        4.3 Виступати в установленому порядку від імені відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради  з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерії, у 
взаєминах з податковими, фінансовими, статистичними органами іншими державними і 
комунальними організаціями і підприємствами. 

5. Структура централізованої бухгалтерії 
 

        5.1 Централізовану бухгалтерію очолює головних бухгалтер, який призначається на 
посаду і звільняється начальником відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради. 
        5.2 На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має відповідну фахову 
освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років. 
        5.3 На посаду бухгалтерів і економістів призначаються особи, які мають спеціальну 
освіту. 
        5.4 Головний бухгалтер : 
керує централізованою бухгалтерією і несе відповідальність за виконання покладених на 
бухгалтерію завдань; 

• визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками бухгалтерії; 
• розробляє посадові інструкції, вносить пропозиції щодо заохочення або 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників бухгалтерії; 
• несе відповідальність за своєчасне і якісне складання документів та 

достовірність даних, наведених у них. 
        У разі відсутності головного бухгалтера, обов'язки виконує його заступник.  
        Структура централізованої бухгалтерії і чисельність її працівників встановлюється 
начальником відділу культури, сім’ї, молоді та спорту. 

6. Відповідальність працівників централізованої бухгалтерії 
        6.1 Працівники централізованої бухгалтерії, які не вжили заходів щодо усунення 
порушень законодавства в межах повноважень, передбачених цим Положенням, несуть 
відповідальність в установленому законодавством порядку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 2  

До рішення 4-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 

                                                                         № 172 від 28.03.2017р. 
 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 

централізованої бухгалтерію відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради 

1. Головний бухгалтер – 1 шт. од. 
2. Бухгалтер – 2шт. од. 
3. Бухгалтер економіст – 1 шт. од. 
 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 173 
 
Про затвердження комплексної Програми 
розвитку фізичної культури і спорту 
на 2017-2020 роки Баранівської міської ради» 
 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  звернення начальника відділу  культури, сімї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити комплексну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-

2020 роки Баранівської міської ради» (Додаток 1).   
2. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій Баранівської 

ОТГ провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених 
Програмою на 2017-2020 роки. 

3. Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 
розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          №174  
 
Про затвердження комплексної Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей  
на 2017-2020 роки Баранівської міської ради» 
 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  звернення начальника відділу  культури, сімї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   

 
                             В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Затвердити комплексну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 
роки Баранівської міської ради» (Додаток 1).   

2. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій Баранівської 
ОТГ провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених 
Програмою на 2017-2020 роки. 

3. Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 
розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 175 
 
Про зміни у штатному розписі  
відділу  культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  звернення начальника відділу  культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б., враховуючи рекомендації  комісії питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до штатного розпису відділу  культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради, а саме замінити посаду «інспектор з кадрів на «Головний 
спеціаліст з ведення кадрової роботи»  . 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань діяльності 
виконавчого органу ради Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, охорони 
здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 176 
 
Про затвердження Програми розвитку  
рибного господарства 
в Баранівській ОТГ  на  2017-2020рр 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 
етики, міська рада   

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму розвитку рибного господарства в Баранівській ОТГ  на  2017-

2020рр  (Додаток 1).   
2. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій Баранівської 

ОТГ провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених 
Програмою на 2017-2019 роки. 

3. Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 
розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

 
 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 177 

 
Про звернення депутатів Баранівської міської ради до 
Президента України, Голови Верховної ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
скасування мораторію на продаж 
сільськогосподарських земель12-50-VI №12-50-VI 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська 
рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Баранівської міської ради до Президента 
України, Голови Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. 

2. Направити зазначене звернення до Президента України, Голови Верховної ради 
України та Кабінету Міністрів України. 

3. Опублікувати звернення на сайті Баранівської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань 

прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 178 

 
Про розгляд звернення жителів  
с. Табори Баранівського району- 
 
 

Верховною Радою України було прийнято Закон України №4742 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)». Даний закон 
вводить в чинне законодавство України поняття «старостинський округ»,  та порядок 
формування округів.  

З метою повного розгляду звернення жителів с. Табори  Баранівського району 
керуючись  ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення жителів с. Табори Баранівського району взяти до відома. 
2.  Включити до порядку денного громадських слухань, що відбудуться в селі Табори, 

питання «Про створення Таборського старостинського округу». 
3. Після прийняття рішення на громадських слуханнях та вступу в силу Закон України 

№4742 «про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости 
села, селища)», розглянути дане звернення на сесії повторно. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань прав 
людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 
 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          № 179 
 
Про передачу комп’ютерної техніки 
Відділу освіти Баранівської міської ради 
 
 
З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 

проблем з питань функціонування Відділу освіти Баранівської міської ради, розглянувши 
звернення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З., №166 від 
20.03.2017 року,  керуючись ст..ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міської ради 

                                                            

                                                          ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти 
Баранівської міської ради комп'ютерну техніку, а саме:  

- персональний комп’ютер  - 1 комплект; 
- системний блок; 
- монітор; 
- клавіатура; 
- мишка; 
- акустична система; 
- принтер лазерний Canon LBP – 1120   -  1 шт. 
 
2. Начальнику Відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. та 

заступнику міського голови Савчуку  В.А. скласти відповідний акт прийому – передачі. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
 

 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 

 

 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          № 180 
 
Про передачу комп’ютерної техніки 
Управлінню надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради 

 
 
З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 

проблем з питань функціонування Управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради, розглянувши звернення начальника Управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради Цицюри В.О., №79 від 15.03.2017 року, керуючись ст..ст.25,26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міської ради 

                                                            

                                                          ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Управління надання 
соціальних послуг Баранівської міської ради комп’ютерну техніку, а саме:  

- мишка; 
- системний блок; 
- клавіатура; 
- монітор  PHILIPS; 
- принтер MINOLTA. 
2. Начальнику Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради 

Цицюрі В.О. та заступнику міського голови Савчуку  В.А. скласти відповідний акт прийому 
– передачі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 

 
 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №181 

 

Про присвоєння поштової адреси 

земельній ділянці для будівництва та 

       обслуговування житлового будинку  

       гр.XXXXXXX. 

 

 

Розглянувши заяву гр.XXXXXX. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, з метою впорядкування нумерації житлових 

будинків та будівель, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Корольова,28 земельній ділянці площею 0,1200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, яка належить на праві власності гр.XXXXXX 

відповідно до державного акту на право приватної власності на землю серія ЖТ/12-01 №000188, який 

зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №188 від 

29.12.1995 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

     

      від 28 березня 2017 р.                                          №182 

 

       Про передачу земельної ділянки 

       комунальної власності Баранівської 

       об’єднаної територіальної громади 

       для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських  

       будівель і споруд у власність 

       гр.Базьку В.А. 

 

Розглянувши заяву гр.Базька В.А. щодо передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, договір купівлі-продажу 

житлового будинку від 17.03.2017 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 17.03.2017 р., керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр.Базьку Віктору Антоновичу у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXX, 

площею 0,10 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1385. 

2. Гр.Базьку В.А.: 

2.1. Зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

2.2.  Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

2.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №183 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських будівель 

       і споруд гр.Новіцькій М.І. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Новіцькій 

Мирославі Іванівні, яка проживає по XXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області, загальною 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Новіцькій Мирославі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXXXX, 

площею 0,1000 га, в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0318 га; рілля – 0,0682 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий 

номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1504. 

3. Гр.Новіцькій М.І.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме майно 

відповідно до чинного законодавства. 



3.2.  Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                  №184 

 

       Про затвердження технічної документації 

       із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

       комунальної власності Баранівської обє,днаної 

       територіальної громади для сінокосіння і  

       випасання худоби, на дві земельних ділянки 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

сінокосіння і випасання худоби, керуючись ст.12,79
1
,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 15,0963 га 

для сінокосіння і випасання худоби, на дві земельних ділянки: 

- ділянка №1 площею 14,6963 га (кадастровий номер 1820600000:01:002:0922); 

- ділянка №2 площею 0,4000 га (кадастровий номер 1820600000:01:002:0923). 

     Земельні ділянки розташовані в м.Баранівка, вул.Набережна, та відносяться до земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати речове 

право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №185 

 

Про встановлення ставок 

земельного податку на 2018 рік 

(проект регуляторного акту) 

                                                                                                 

На виконання вимог пунктів 12.3, 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, відповідно до 

ст.143 Конституції України, ст.10,12,274-277 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Встановити на 2018 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, а саме: 

1.1    За земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні громадян, зайняті 

житловим фондом, автостоянки для зберігання особистих транспортних засобів 

громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-

будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і 

дачними будинками, господарськими та іншими будівлями і спорудами, багаторічними 

насадженнями, - у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

1.2   За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності 

або користуванні громадян, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

1.3   За земельні ділянки, які перебувають у власності та постійному користуванні 

обєднання співвласників багатоквартирних будинків для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

1.4   За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців 

та юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені в п.1.1, 

п.1,2, п.1.3 даного рішення, - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.5   За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання, - у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

2.  Встановити на 2018 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки 

одиниці ріллі по області. 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                      

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

            від 28 березня 2017 р.                                  №186 

 

Про припинення дії 

договору оренди землі 

ФОП Рибачука О.М. 

  

Розглянувши заяву ФОП Рибачука О.М. про припинення дії договору оренди землі в зв’язку з 

придбанням земельної ділянки у власність, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.31 

Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0287 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,2д, який укладений між 
ФОП Рибачуком О.М. та Баранівською міською радою 20.05.2015 р. та зареєстрований в 
реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції Житомирської області 
25.05.2015 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:004:1416. 

2. ФОП Рибачуку О.М. укласти з Баранівською міською радою угоди про 
припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

від 28 березня 2017 р.                                        №187 

 

Про внесення змін до рішення 

10 сесії 7 скликання від 16.09.2016 р. 

№369 

 

                                                                                                        

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 10 сесії 7 

скликання від 16.09.2016 р. №369, та керуючись ст.10,12,274-277 Податкового кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 10 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 16.09.2016 р. 

№369 «Про внесення змін до рішення 5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. №197 (регуляторний акт)», 

а саме, в пункті 1 даного рішення слова «об
,
єднання співвласників багатоквартирних будинків 

«Надія» замінити на слова «об
,
єднання співвласників багатоквартирних будинків». 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №188 

 

Про затвердження звіту 

про експертну грошову  

оцінку земельної ділянки, 

яка призначена для продажу 

на земельному аукціоні 

 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул.Першотравенській,2ж, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», висновок 

оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 10.03.2017 р., та керуючись ст.12,127,128 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади площею 0,0805 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, 

вул.Першотравенська,2ж.  

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №189 

 

       Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо впорядкування  

       території для містобудівних потреб 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення проекту 

землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (будівництво Центру надання адміністративних послуг Баранівської 

міської ОТГ) орієнтовною загальною площею  0,1000 га. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка, вул.Звягельська,1в, і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  

Начальнику відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Шевчук О.Г. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про 

його затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                                                                               

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №190 

 

 Про включення земельних ділянок, 
 які перебувають в комунальній 
 власності Баранівської об’єднаної 
 територіальної громади, до переліку  
 вільних від забудови земельних ділянок, 
 призначених для продажу на земельному 
 аукціоні в 2017 році 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність включення земельних ділянок до переліку 

вільних від забудови земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2017 

році, з метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питання набуття права власності та 

оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на аукціонах, реалізації 

державної політики у сфері регулювання земельних відносин, та керуючись статтями 

12,58,59,134,135,136 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0805 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення по 

вул.Першотравенській,2ж. 

2. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0080 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із 

земель житлової та громадської забудови по вул.Звягельській,7в. 

3. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 4,0000 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти 

поштову адресу земельній ділянці - вул.Звягельська,141. 



4. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти 

поштову адресу земельній ділянці – вул.І.Франка,106. 

5. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти 

поштову адресу земельній ділянці - вул.І.Франка,108. 

6. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0100 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 

виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови по вул.Пашкевича,8б. 

7. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0350 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 

виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (АЗС) із земель житлової та громадської забудови по вул.Першотравенській,24б. 

8. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 га, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 

виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (АЗС) із земель житлової та громадської забудови по вул.Першотравенській,21б. 

 

 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №191 

 

      Про делегування виконавчому 

      комітету Баранівської міської 

      ради права розгляду листів-звернень 

      Головного управління Держгеокадастру 

      в Житомирській області 

 

Відповідно до протоколу громадських слухань від 22.03.2017 р., враховуючи численні 

звернення громадян до Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області про надання 

у власність земельних ділянок за межами населених пунктів для ведення особистого селянського 

господарства та обмежені наявні земельні ресурси (землі запасу), з метою врахування думки 

представників громади при вирішенні даної проблеми, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати виконавчому комітету Баранівської міської ради право розгляду листів-

звернень Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області про 

погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №192 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

       земельної ділянки для будівництва 

       та обслуговування будівель органів 

       державної влади та місцевого  

       самоврядування Баранівському РВ  

       УМВС України в Житомирській області 

 

 

Розглянувши клопотання заступника голови ліквідаційної комісії Гнатюка О.І. від 22.02.2017 р. 

№1211/221/0117; державний акт на право постійного користування землею І-ЖТ №001275; виписку з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідку АБ №4569717 з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); свідоцтво про право 

власності на нежитлові будівлі від 13.02.2009 р.; свідоцтво про право власності на споруду від 

30.05.2012 р.; керуючись ст.12,92,123,151 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки Баранівському районному відділу управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Житомирській області, юридична адреса якого: м.Баранівка 

вул.Тищика,7, загальною площею 0,2263 га для будівництва та обслуговування будівель органів 



державної влади та місцевого самоврядування. Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка, 

вул.Тищика,7, і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки Баранівському РВ УМВС України в Житомирській області зареєструвати земельну 

ділянку у відділі Держгеокадастру.  Заступнику голови ліквідаційної комісії Гнатюку О.І. подати  

технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №193 

 

 

Про затвердження лоту для продажу 

на земельних торгах земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про затвердження лоту для 

продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади; керуючись ст.12,136,137 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської 

міської ради від 28.03.2017 р. № «Про включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови 

земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2017 році», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади площею 0,0805 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2ж. 

Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1344. 

2.Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 

цього рішення. 

3.Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0805 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2ж в сумі 

23 353,05 грн. (двадцять три тисячі триста п’ятдесят три гривні 05 копійок). 



4.Встановити значення кроку торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки. 

5.Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу земельних 

ділянок. 

6.Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір купівлі-

продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем торгів. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №194 

 

Про затвердження Комплексної 

довгострокової програми 

розвитку земельних відносин 

на території Баранівської об’єднаної  

територіальної громади в 2017-2021 роках 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність розроблення та затвердження 

Комплексної довгострокової програми розвитку земельних відносин на території новоствореної 

Баранівської об’єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про оцінку землі», Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.      Затвердити Комплексну довгострокову програму розвитку земельних відносин на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках згідно з 
додатком 1 до даного рішення. 

 

 
Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                            до рішення 4 сесії 8 скликання 

                                                                                            від 28 березня 2017 року №194 

 

 

КОМПЛЕКСНА  ДОВГОСТРОКОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ 

БАРАНІВСЬКОЇ ОБ,ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

В 2017-2021 РОКАХ 
 

1. МЕТА ПРОГРАМИ 

Стратегічною метою Програми є остаточне розв’язання проблем розвитку відносин власності на 

землю, охорони земель, формування цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного 

кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищення ефективності управління 

земельними ресурсами, поліпшення організації державного контролю за використанням і охороною 

земель.    

 

2.ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

Інструментами виконання Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про 

охорону земель», «Про оцінку земель», «Про землеустрій». 

Заходи Програми будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та документацій з 

землеустрою. Замовником проектних документацій, які будуть розроблятися за бюджетні кошти,  є 

Баранівська міська рада. Реалізація Програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між 

замовником і виконавцем заходів. 

Програма розрахована на завершення робіт по: 

-   оновленню планово-картографічних матеріалів;  

-   нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів;  

          -   підготовці документів для продажу земельних ділянок комунальної власності (в тому числі, на 

земельних аукціонах), а саме, замовлення розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок; 

          -   замовленню робіт по виготовленню Генерального плану міста Баранівка (проведення 

експертизи містобудівної документації). 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

Основні завдання Програми: формування ринку земель, охорона земель, оновлення 

планово-картографічного матеріалу, проведення землеустрою територій, виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами комунальної власності та 

нормативної грошової оцінки земель. 



Оборот землі та концентрація її в ефективних господарів – неминучий процес. Розпочатий 

без належної правової бази та відповідної інфраструктури, він після прийняття Земельного кодексу 

України отримав законодавчу підтримку. 

Відповідно до рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської ради від 28.03.2017 року до переліку 

вільних від забудови земельних ділянок, призначених для продажу на земельних аукціонах в 2017 

році, включено 8 земельних ділянок загальною площею 8,6885 га. В даний час цей процес є 

динамічним і вищезазначений перелік ділянок постійно доповнюється. 

Створений ринок землі забезпечить сприятливі умови для економіки, поповнення 

місцевого бюджету через систему оподаткування. 

     Відповідно до аналізу проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених 

пунктів на території Баранівської об’єднаної територіальної громади встановлено, що в 2017 році 

відповідно до Закону України «Про оцінку земель» необхідно замовити розроблення технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земель на території Баранівської міської 

ради, Ялишівської, Вірлянської, Берестівської, Рогачівської та Суємецької сільських рад, в 2021 році – 

на території Полянківської селищної ради та Зеремлянської сільської ради. 

       Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру 

земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із 

законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

        Проведення нормативної грошової оцінки земель збільшить надходження коштів від плати 

за землю. 

        Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні 

плани міст підлягають експертизі містобудівної документації. Проведення даних робіт буде 

фінансуватися з місцевого бюджету, що передбачено в 2017 році. 

         

№ з/п Заплановані заходи Обсяги витрат, тис. грн. 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

1 Нормативна 

грошова оцінка 

земель населеного 

пункту 

1 000 - - - 400 

2 Підготовка земель 

до продажу та 

виготовлення 

проектів 

землеустрою щодо 

відведення 

земельних ділянок 

під об’єктами 

комунальної 

власності 

500 500 500 500 500 

3 Проведення 

експертизи 

містобудівної 

300 - - - - 



документації 

 Всього 1 800 500 500 500 900 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                    Ю.М.Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №195 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади для  

будівництва та обслуговування житлового 

 будинку, господарських будівель та споруд  

з подальшою передачею в оренду  

гр.Бондарчук Л.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Бондарчук Л.М. про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 09.10.2009 р., керуючись ст.12,40,93,124,125 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

подальшою передачею в оренду гр.Бондарчук Любові Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, 



орієнтовною загальною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  с.Рогачів, XXXXXX, 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 

гр.Бондарчук Л.М. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Бондарчук Л.М.. подати  

технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження  

та передачі земельної ділянки в оренду. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №196 

 

Про припинення права 

користування земельною  

ділянкою  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність припинення права користування 

земельною ділянкою гр.Прокопчук Є.С. в зв’язку зі смертю, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу 

України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з земельних 

питань, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Прокопчук Євдокії 
Семенівни загальною площею 0,5900 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Ситисько, вул.XXXXXXXX. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,5900 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 

 

 

 
Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №197 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Шидловській Л.І. 

 

Розглянувши заяву гр.Шидловської Л.І., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Шидловській Людмилі 

Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною площею 0,05 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Шидловської Л.І. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Шидловській Л.І. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                                                       

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

            від 28 березня 2017 р.                                 №198 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Сергієнкову В.Т. 

Розглянувши заяву гр.Сергієнкова В.Т., довідку відділу у Баранівському районі від 06,03.2017 р., 

керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 

України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 

«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Сергієнкову Володимиру Тимофійовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною 

площею 0,18 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка по XXXXXXXX. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Сергієнкову В.Т. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 40 сесії 6 скликання Баранівської міської ради від 

21.08.20104 р. №1680 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для 

ведення особистого селянського господарства, з подальшою передачею в оренду гр.Сергієнкову 

В.Т.». 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №199 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Таран Т.М. 

Розглянувши заяву гр.Таран Т.М., рішення виконавчого комітету Баранівської селищної ради від 

23.04.1997 р. №70, керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Таран Тетяні Миколаївні, 

яка проживає в с.Ярунь Новоград-Волинського району Житомирської області, орієнтовною площею 

0,15 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, район XXXXXXX. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення і перебуває в 

користуванні гр.Таран Т.М. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Таран Т.М. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 

власність.  

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



     
 
                                                                                               

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №200 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Бондарчуку М.П. 

Розглянувши заяву гр.Бондарчука М.П., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Бондарчуку Миколі Петровичу, який проживає в с.Смолдирів, орієнтовною площею 0,42 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Рогачів, XXXXXXX. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бондарчуку М.П. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

      

      від 28 березня 2017 р.                                 №201 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Куцан Т.М. 

 

Розглянувши заяву гр.Куцан Т.М. керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Куцан 

Тетяні Миколаївні, яка проживає в с.Стара Гута, XXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,5900 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Ситисько, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Куцан Т.М. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 

власність.  

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

      

      від 28 березня 2017 р.                                 №202 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських будівель 

       і споруд з подальшою передачею у власність  

       гр.Коробейнику С.І. 

Розглянувши заяву гр.Коробейника С.І., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Коробейнику Сергію Івановичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, орієнтовною площею 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м.Баранівка по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Коробейнику С.І. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

      

      від 28 березня 2017 р.                                  №203 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Коробейнику С.І. 

Розглянувши заяву гр.Коробейника С.І., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Коробейнику Сергію Івановичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною площею 

0,02 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX. Дана земельна 

ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Коробейнику С.І. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №204 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських будівель 

       і споруд з подальшою передачею у власність  

       гр.Козачку С.Т. 

Розглянувши заяву гр.Козачка С.Т., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Козачку 

Сергію Тимофійовичу, який проживає в м.Баранівка,                           XXXXXXXXX, орієнтовною площею 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м.Баранівка по XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Козачку С.Т. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 

власність.  

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

           від 28 березня 2017 р.                                 №205 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Козачку С.Т. 

Розглянувши заяву гр.Козачка С.Т., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Козачку 

Сергію Тимофійовичу, який проживає в м.Баранівка,                                  XXXXXXXXXXXX орієнтовною 

площею 0,05 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Козачку С.Т. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 

власність.  

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



 

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

            від 28 березня 2017 р.                                 №206 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Базьку В.А. 

 

Розглянувши заяву гр.Базька В.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Базьку 

Віктору Антоновичу, який проживає в м.Баранівка,  XXXXXXXX,                               орієнтовною площею 

0,07 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX. Дана земельна 

ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Базьку В.А. подати проект землеустрою на розгляд 

сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 

власність.  

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №207 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Муравському М.М. 

Розглянувши заяву гр.Муравського М.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Муравському Миколі Миколайовичу, який проживає в с.Стара Гута Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,42 га для ведення особистого селянського господарства в с.Кашперівка, 

район XXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Муравському М.М. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №208 

 

Про поновлення дії договору 

оренди землі КП «Катіль» 

                                                                                                       

Розглянувши клопотання в.о. голови КП «Катіль» Гоч В.Д., договір оренди землі, 

зареєстрований у відділі Держкомзему у Баранівському районі 10.04.2012 р., та керуючись 

ст.12,93,124  Земельного Кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити дію договору оренди земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, який укладений 29.03.2012 р. між Баранівською міською радою 

та керівником колективного підприємства «Катіль» терміном на 5 років для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка загальною площею 0,3800 га розташована в 

м.Баранівка, вул.Першотравенська,30. Кадастровий номер земельної ділянки 

1820600000:01:006:0024. 

2.Залишити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 3% від нормативної 

грошової оцінки землі, за взаємною згодою сторін. 

3.Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №209 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських будівель 

       і споруд з подальшою передачею у власність  

       гр.Лавренчуку В.Ф. 

Розглянувши заяву гр.Лавренчука В.Ф., технічний паспорт на садибний (індивідуальний) 

житловий будинок, керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Лавренчуку Василю 

Федоровичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка по 

XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови і 

перебуває в користуванні гр.Лавренчука В.Ф. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лавренчуку В.Ф. подати проект землеустрою на 

розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №210 

 

Про продаж земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації  основних, 

підсобних і допоміжних будівель та  

споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

у власність гр.Вовку М.П. 

 

Розглянувши заяву гр.Вовка М.П., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул.Першотравенській,2о, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», висновок 

оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 10.03.2017 р., та керуючись ст.12,127,128 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0456 га, яка 

передана в оренду  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Баранівської 

міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Першотравенська,2о. 

2. Продати у власність гр.Вовку Миколі Петровичу земельну ділянку площею 0,0456 га 

(кадастровий номер – 1820600000:01:004:14517) за ціною 12 325,68 грн. (дванадцять тисяч триста 

двадцять п’ять гривень 68 копійок), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 31517941700713 код 

ЄДРПОУ 37573026 МФО 811039 ГУ ДКСУ в Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в 

м.Баранівка по вул.Першотравенській,2о і надана для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 

прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, 

визначених цим рішенням. 

4. Гр.Вовку М.П. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 



5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами ст.91 

Земельного кодексу України. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №211 

 

       Про передачу земельної ділянки 

       комунальної власності Баранівської 

       об’єднаної територіальної громади 

       для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських  

       будівель і споруд у власність 

       гр.Касянчук Ю.М. 

Розглянувши заяву гр.Касянчук Ю.М. щодо передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, договір 

дарування від 24.10.2016 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 06.12.2016 р., інформаційну довідку з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна від 24.10.2016 р., керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр.Касянчук Юлії Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXXXX, 

площею 0,10 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1503. 

2. Гр.Касянчук Ю.М.: 

2.1. Зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

2.2.  Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

2.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

      

      від 28 березня 2017 р.                                 №212 

Про виготовлення технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки землі 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунального майна Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки землі в межах населених пунктів Баранівської ОТГ в 

зв’язку з закінченням терміну їх дії або відсутністю, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про оцінку землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах м.Баранівка 

загальною площею 2233,56 га.  

2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Вірля та 

с.Климентіївка загальною площею 615,70 га.  

3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Берестівка, 

с.Мирославль та с.Ситисько загальною площею 525,60 га.  

4. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Рогачів, 

с.Острожок, с.Рудня та с.Млини загальною площею 595,90 га.  

5. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Суємці та 

с.Володимирівка загальною площею 560,20 га.  

6. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Ялишів, с.Явне та 

с.Лісове загальною площею 293,90 га.  

7. Після завершення робіт по розробці технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки землі, відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунального 

майна подати їх на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

      

      від 28 березня 2017 р.                                 №213 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади для  

будівництва та обслуговування житлового 

 будинку, господарських будівель та споруд  

з подальшою передачею в оренду  

гр.Бахуринській О.С. та гр.Бахуринському М.С. 

Розглянувши заяву гр.Бахуринської О.С. та гр.Бахуринського М.С. про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданий 

відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної державної 

адміністрації в Житомирській області від 01.12.2016 року, свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 01.12.2016 р., керуючись ст.12,40,93,124,125 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

подальшою передачею в оренду гр.Бахуринській Олені Сергіївні та гр.Бахуринському Миколі 

Сергійовичу, які проживають по XXXXXXXX в с.Хотів Києво-Святошинського району Київської області, 

орієнтовною загальною площею 0,03 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXX 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 

гр.Бахуринської О.С. та гр.Бахуринського М.С. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Бахуринській О.С. та 



гр.Бахуринському М.С. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття 

рішення про його затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду. 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

            від 28 березня 2017 р.                                 №214 

Про відмову в наданні дозволу на  

виготовлення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади для ведення  

особистого селянського господарства  

гр.Драгану М.Ф. 

Розглянувши заяву гр.Драгана М.Ф., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр.Драгану Миколі Федоровичу, який проживає в с.Стара Гута, XXXXXXXXXX, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з 

земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, в зв’язку з тим, 

що в межах с.Стара Гута планується надання земель запасу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку. 

2. Рекомендувати гр.Драгану М.Ф. звернутися до Головного управління Держгеокадастру в 

Житомирській області для надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

       

            від 28 березня 2017 р.                                 №215 

 

 

Про припинення дії 

договору оренди землі 

ФОП Парфенюк Г.І. 

Розглянувши заяву ФОП Парфенюк Г.І. про припинення дії договору оренди землі в зв’язку з 

придбанням земельної ділянки у власність, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.31 

Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0070 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, який укладений між ФОП Парфенюк Г.І. та Баранівською 
міською радою 31.01.2012 р. та зареєстрований у відділі Держкомзему в Баранівському 
районі 20.02.2012 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:004:0695. 

2. ФОП Парфенюк Г.І. укласти з Баранівською міською радою угоду про 
припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

       від 28 березня 2017 р.                                 №216 

 

        Про надання дозволу на виготовлення 

        проекту землеустрою щодо відведення 

        земельної ділянки для рибогосподарських 

        потреб 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб, керуючись ст.12,58,59 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади для рибогосподарських потреб орієнтовною 

загальною площею 8,00  га. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район Заріччя, і 

відноситься до категорії земель водного фонду. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Начальнику відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. подати  проект землеустрою 

на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

            від 28 березня 2017 р.                                 №217 

       Про затвердження технічної документації 

       із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

       ділянки комунальної власності Баранівської  

       об’єднаної територіальної громади для  

       будівництва та обслуговування будівель 

       закладів науки та освіти (Баранівська 

       гімназія) 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та 

обслуговування будівель закладів науки та освіти, керуючись ст.12,38,39,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 

питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та 

обслуговування будівель закладів науки та освіти (Баранівська гімназія) площею 1,5486 га в 

м.Баранівка, вул.Соборна,34. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 

забудови. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0759. 

2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати речове 

право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

            від 28 березня 2017 р.                                 №218 

       Про затвердження технічної документації 

       із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

       комунальної власності Баранівської обє,днаної 

       територіальної громади для будівництва та  

       обслуговування будівель торгівлі 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12,79
1
,122 Земельного кодексу 

України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0505 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на три земельних ділянки: 

- ділянка №1 площею 0,0028 га (кадастровий номер 1820600000:01:001:0261); 

- ділянка №2 площею 0,0028 га (кадастровий номер 1820600000:01:001:0262); 

- ділянка №3 площею 0,0449 га (кадастровий номер 1820600000:01:001:0263). 

     Земельні ділянки розташовані в м.Баранівка, вул.Соборна,1, та відносяться до земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати речове 

право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

 

            від 28 березня 2017 р.                                 №219 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна та 

       земельній ділянці ПП «Галекс-Агро» 

Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Галекс–Агро» Ющенка О.М. про 

присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна та земельній ділянці для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, копію декларації про готовність до експлуатації об’єкта №ЖТ 

143170721380 від 15.03.2017 р., з метою впорядкування нумерації житлових будинків та будівель, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Звягельська,139а об’єкту нерухомого майна 

«М
,
ясопереробний цех» та земельній ділянці площею 1,0639 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка передана в оренду приватному підприємству «Галекс-Агро» (кадастровий 

номер ділянки: 1820600000:01:005:1363). 

2.    Внести зміни до договору оренди землі, який укладений між Баранівською міською радою 

та приватним підприємством «Галекс-Агро» 26 травня 2015 року та зареєстрований 05.06.2015 р. в 

реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції Житомирської області, а саме, в 

пункті 1 даного договору слова «м.Баранівка, вул.Дзержинського,139» замінити на слова 

«м.Баранівка, вул.Звягельська,139а». 

3.      Генеральному директору ПП «Галекс–Агро» Ющенку О.М. укласти з Баранівською міською 

радою додаткову угоду до договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 
 
 
 
 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №220 

 

Про присвоєння поштової адреси 

       земельній ділянці ПП «Галекс-Агро» 

Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Галекс–Агро» Ющенка О.М. про 

присвоєння поштової адреси земельній ділянці для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з 

метою впорядкування нумерації житлових будинків та будівель, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Звягельська,139б земельній ділянці площею 0,2500 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка передана в оренду приватному 

підприємству «Галекс-Агро» (кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1314). 

2. Внести зміни до договору оренди землі, який укладений між Баранівською міською радою та 

приватним підприємством «Галекс-Агро» 26 травня 2015 року та зареєстрований 05.06.2015 р. в 

реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції Житомирської області, а саме, в 

пункті 1 даного договору слова «м.Баранівка, вул.Дзержинського,139» замінити на слова 

«м.Баранівка, вул.Звягельська,139б». 

3.      Генеральному директору ПП «Галекс–Агро» Ющенку О.М. укласти з Баранівською міською 

радою додаткову угоду до договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

4 сесія 8 скликання 

       

      від 28 березня 2017 р.                                 №221 

 

       Про затвердження технічної документації 

       із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

       комунальної власності Баранівської обє,днаної 

       територіальної громади для розміщення та 

       експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

       будівель та споруд підприємств переробної, 

       машинобудівної та іншої промисловості 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,79
1
,122 Земельного кодексу 

України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,9916 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на дві земельних ділянки: 

- ділянка №1 площею 0,7140 га (кадастровий номер 1820600000:01:004:1523); 

- ділянка №2 площею 0,2276 га (кадастровий номер 1820600000:01:004:1524). 

     Земельні ділянки розташовані в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2, та відносяться до 

земель житлової та громадської забудови. 

2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати речове 

право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                       А.О. Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

 
від  28 березня 2017р.                                                                                          №222 
 

Про надання дозволу щодо передачі в оренду  
частини нежитлового приміщення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади 
 
 

   Розглянувши клопотання директора ТОВ «БТТ Агро» Плаксюка С.М. від 
23.03.2017 року про надання дозволу на передачу в оренду нежитлового приміщення, 
загальною площею 54,4 м.кв, що розташовані в нежитловій будівлі с.Суємці Баранівського 
району ( частина приміщень Суємецької сільської ради, керуючись ст.5,9 Закону України 
"Про оренду державного та комунального майна", ст.ст.25,26,59 Закону  "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення документації з проведення незалежної оцінки 
приміщення Суємецької сільської ради, загальною площею 54,4 м.кв., а саме: 

- кабінет 19,60 м.кв.; 
- кабінет 16,80 м.кв.; 
- коридор 18,00 м.кв., 
що перебувають у комунальній власності Баранівської територіальної громади. 
2. Провести конкурс на право оренди комунального майна Баранівської 

територіальної громади. 
  3. Доручити Баранівській міській раді.: 
- укласти договір оренди вищезазначених приміщень з орендарем за відповідну 

орендну плату; 
-  розпочати процедуру передачі вище зазначених приміщень в оренду на конкурсній 

основі; 
- після закінчення конкурсного відбору заключити договір оренди з переможцем 

конкурсної процедури. 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва,  та сфери послуг ( Курбатов В.А.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          №223 
 

Про розгляд звернення 
Баранівської КЦРЛ   

 
Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської КЦРЛ Шатровського І.В.,  

заслухавши думку депутатів Баранівської  міської ради, взявши до уваги рішення 
Баранівської районної ради 11-ї сесії 7-го скликання від 17.03.2017р. №252, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 
1. З метою забезпечення належного функціонування та надання медичних послуг 

населенню Баранівського району виділити  з міського бюджету Баранівській  комунальній 
центральній районній лікарні 223,00 тис. грн.. 

2. Начальнику управління фінансів Баранівської міської ради Дем`янюк О.Ю. внести 
відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
4 сесія 8 скликання 

від  28 березня 2017р.                                                                                          №224 
 
Про звернення міського голови 
до Баранівської районної ради 
та Баранівської райдержадміністрації»  

 
Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської КЦРЛ,  заслухавши думку 

депутатів Баранівської  міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення голови  Баранівської міської ради до Баранівської районної 
ради та  голови Баранівської райдержадміністрації Вельчинського М.Р.  щодо термінового 
вирішення питання виділення коштів з районного бюджету для належного функціонування 
Баранівської  комунальної центральної районної лікарні.(Додаток 1). 

2. Направити зазначене звернення до Баранівської районної ради та  голови 
Баранівської райдержадміністрації. 

3. Опублікувати звернення на сайті Баранівської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань 

прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.). 
 
 

 

Міський голова                                                         А.О. Душко  
 

 
 


