
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

5-ї сесії 8-го скликання 

  

від  06  квітня  2017 року                                                                  № 225  
 

Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету  

за 1 квартал  2017 року 

 
 Беручи до уваги інформацію (матеріали до проекту рішення та презентацію) 

начальника управління фінансів Дем’янюк О.Ю., відповідно до положень Бюджетного 
кодексу України та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада  
 
                                                 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити: 
1.1. Звіт про виконання міського бюджету ради за загальним фондом: 
� доходи в сумі 27478713 гривень; 
� видатки в сумі 26809081 гривень; 
         -     за спеціальним фондом бюджету; 
� доходи в сумі 587077 гривень; 
� видатки в сумі 579717 гривень (додатки № 1-4 ). 
1.2. Передачу коштів загального фонду до спеціального фонду  в сумі 91785 гривень. 
1.3. 3алишок коштів на рахунках загального фонду  в сумі 1231230 гривень та 

спеціального фонду  485418  гривень. 
2.Зобовязати начальника управління фінансів  Дем’янюк О.Ю. звіти про виконання 

бюджету виносити на розгляд сесій міської ради щоквартально (до 25 числа місяця 
наступного за звітним кварталом). 

3.Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань  планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку. 
 

 
Міський голова                                                          А.О.Душко 

    

 
 
 
 
 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

5-ї сесії 8-го скликання 

 від 06 квітня 2017 року                                                                                               № 226 

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 05.04.2017  Баранівська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 № 38, із змінами та доповненнями від 
17.02.2017 № 63 та від 28.03.2017 № 145: 

1.1. В пункті 1.1 цифри 103769900 гривень, 101490000 гривень, 2279900 гривень та 
525000 гривень замінити відповідно цифрами 106840900 гривень, 104361000 гривень, 
2479900 гривень та 725000 гривень. 

1.2. В пункті 1.2 цифри 104383253 гривень, 100580000 гривень та 3803253 гривень 
замінити відповідно цифрами 107454253 гривень, 101447670 гривень та 6006583 гривень.  

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «Установити в цілому Профіцит загального 
фонду районного бюджету у сумі 2754046 гривень, в тому числі профіцит загального фонду 
районного бюджету 3400046 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». 

1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «Установити в цілому Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету  у сумі 3367399 гривень, (додаток № 2), в тому числі дефіцит 
спеціального фонду міського  бюджету у сумі 3667399 гривень (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 3400046 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». 

2. Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
числі по загальному фонду – 101447670 гривень та спеціальному фонду – 6006583 гривень 
згідно з додатком №3 до цього рішення. 

3. Пункт: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1611749 гривень (додаток 



№5)» викласти в новій редакції: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на 
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1711749 гривень 
(додаток №5)». 

4. Додатки №1-6 викласти в новій редакції та є невід’ємною частиною до цього 
рішення.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань  планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 227 
 
«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  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. Рішення № 163 від 28.03.2017 року  «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» вважати таким що втратило чинність.  

6. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 228 
 
«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 2079,44 тис. грн (20% загальної вартості).   

3. Управлінню фінансів міської ради 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. Рішення № 164 від 28.03.2017 року  ««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» вважати таким що втратило чинність.  

6. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 229 
 
Про замовлення проектно-кошторисної 

документації на облаштування пішохідних переходів 

із встановленням пристрою примусового 

зниження швидкості по вулиці Соборній 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Замовити проектно-кошторисну документацію на облаштування пішохідних 
переходів із встановленням пристрою примусового зниження швидкості по вулиці Соборній 
(Баранівська гімназія)». 

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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 230 
 
Про замовлення  проектно-кошторисної 

документації на ремонт приміщення для  

організації багатофункціонального  

реабілітаційного центру в м.Баранівка   

  
З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації в м.Баранівка, 

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

1. Замовити проектно-кошторисну документацію на «Ремонт приміщення для 
організації багатофункціонального реабілітаційного центру в м.Баранівка».  

2. Контроль за виконання 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 231 
 

Про затвердження зведеного  

кошторисного розрахунку 

«Капітальний ремонт трибуни 

стадіону в м. Баранівка» 

 

 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт трибуни 
стадіону в м. Баранівка»,  міська рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт трибуни 
стадіону в м. Баранівка» на суму 298,927 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 232 

 
Про затвердження Комплексної програми 

забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку 

у Баранівській ОТГ на 2017 – 2020 роки 

 
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 Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ на 2017 – 
2020 роки (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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 233 

 

 

Про звернення до Президента України, 

Кабінету Міністрів, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

Генеральної прокуратури України, 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

 

  Відповідно до статті 25 та частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутатів Баранівської міської ради, 
міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції (додається). 

2. Направити звернення депутатів Баранівської міської  ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 

3.  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 

 

 

 

 

 



Додаток 

 до рішення Баранівської міської ради  

 від 06.04.2017 р. №233 

ЗВЕРНЕННЯ  

до Президента України, Кабінету Міністрів, Національної комісії, що здійснює  
державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Генеральної прокуратури України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції 
Олігархи, перейшовши межу здорового глузду, накинули на українців черговий 

тарифний зашморг у вигляді абонплати за газ. З 1 квітня 2017 року споживачі будуть 
вимушені платити щомісяця абонентську плату за підключення до системи газопостачання 
незалежно від фактичного обсягу споживання газу.  

28 березня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання  у 
сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про затвердження за новою 
методологією тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних 
підприємств, розрахованих на основі приєднаної потужності. 

На догоду олігархам Фірташу, Льовочкіну, Бойку це рішення болюче вдарить 
насамперед по простих громадянах, які і так економно споживають газ. 

НКРЕКП хоче вилучити транспортну складову з загального тарифу та ввести окрему 
обов’язкову абонентську плату ще й за роздутим тарифом. Інакше кажучи, кожна сім’я, 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД СПОЖИВАННЯ, повинна буде додатково до і так завищених газових 
тарифів в середньому сплатити ще 92 грн/міс. або 1 100 грн по року, а то й ще в рази більше 
(!) в кишені приватних облгазів, що належать олігархам! 

Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом – наприклад, 
використовують його тільки влітку на дачі. Також постраждають ті люди, які мало 
споживають газу, не мають лічильників і мають велику кількість зареєстрованих на своїй 
житлоплощі. У них плата може зрости у півтора або й більше разів.  

При цьому субсидії на сплату цих нових поборів не передбачені!! 

При цьому самі облгази жодної копійки не платять за користування державними та 
комунальними газопроводами, а з людей хочуть здирати останні копійки, навіть якщо ті не 
споживають газу взагалі. 

Вважаємо, що рішення НКРЕКП, ухвалене 28 березня 2017 року, є необґрунтованим та 
незаконним, з таких причин: 

 
1. не відповідає нормам українського законодавства; 
2. перед його ухваленням не проведено жодних громадських обговорень та 

експертних заходів з цього питання; 
3. не проведена необхідна попередня аналітична робота з визначення доцільності та 

ефективності цього нововведення; 
4. не враховані складові та тенденції сучасного ринку природного газу; 
5. пропонується застосування подвійного платіжного навантаження на кінцевого 

споживача на вже сплачені цим споживачем газові мережі (які попередньо сплачені 
та передані на баланс облгазам); 

6. не визначено призначення та класифікація вищезазначеного стягнення зі споживача 
та його подальшого використання (на що стягується ця сума). 

Фактично, це свідчить про те, що уряд Гройсмана вкотре став на захист не українського 
народу, а купки олігархів. Підраховано, що в першу чергу від введення абонплати за газ 
виграють власники газорозподільних компаній. 70% цього бізнесу контролює олігарх 
Фірташ з партнерами та компанії російських олігархів. Лише у 2017 році від абонплати 
облгази отримають додатково біля 24 мільярди гривень. 



Дії членів НКРЕКП, які ухвалили вищевказане рішення від 28.03.2017 можуть 
підпадати під склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - 
Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-
якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 
використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам 
служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 
юридичних осіб. 

Виходячи з наведеної інформації, депутати Баранівської міської ради звертаються до 
Президента України ПОРОШЕНКА П.О., Прем’єр-міністра України ГРОЙСМАНА В.Б., 
Голови НКРЕКП ВОВКА Д.В., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., Голови 
НАБУ Ситника А.С з наступними вимогами,: 

1) скасувати грабіжницьке і необґрунтоване рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 
року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи 
газопостачання.  

2) До Президента України – винести указ про звільнення членів НКРЕКП, які 
прийняли незаконне "рішення про абонплату" від 28.03.2017.  

3) провести новий відкритий конкурсний відбір на зайняття посад членів НКРЕКП 
згідно чинного законодавства  

4) до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - оприлюднити методики 
розрахунків та обґрунтування існуючих тарифів на послуги з газопостачання 
населенню; розглянути можливість зниження ціни на газ для споживачів. 

5) до Генеральної прокуратури України та Національного агентства з питань 
запобігання корупції – провести всебічне розслідування на предмет ухвалення 
незаконного рішення посадовцями НКРЕКП та винести відповідні процесуальні 
рішення. 

 

Депутати Баранівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 234 
 

«Про затвердження актів 

приймання – передачі майна 

у комунальну власність  

Баранівської міської ради 

 

 
На виконання рішення четвертої сесії Баранівської міської ради восьмого скликання 

від 28 березня 2017 року №158 «Про прийняття державного майна у комунальну власність  
Баранівської міської ради» та №159 «Про прийняття майна у комунальну власність 
Баранівської міської ради», керуючись ст.ст.26,34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, міська рада 

 
                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  акт приймання-передачі майна з балансу Регіонального відділення 
фонду державного майна України в Житомирській області на баланс Баранівської міської 
ради другий поверх будівлі, на якому розташований гуртожиток  за адресою: м.Баранівка 
вул.Звягельська,118 (додається). 

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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 235 
 

 
 

Про зміни до рішення четвертої сесії 

8 –го скликання №159 від 28.03.2017 року 

« Про прийняття  майна у комунальну 

власність Баранівської міської ради 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
внесення змін до складу комісії по прийняттю майна у комунальну власність, керуючись ст. 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 
                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Викласти пункт 2 рішення №159  від 28.03.2017 року «Про прийняття майна у 
комунальну власність Баранівської міської ради» в наступній редакції: 

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. 
Куліченко М.В. – арбітражний керуючий, ліквідатор ПСП «Дружба» 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 236 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо ремонту дорожнього 

покриття вул. Польова 

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Драгана О.М. 
стосовно ремонту дорожнього покриття вул. Польова відповідно до ст.26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Драгана О.М. стосовно ремонту 
дорожнього покриття вул. Польова взяти до відома. 

2. Заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
В.А., надати депутату міської ради Драгану О.М. відповідь, що вирішення даного питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 237 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо освітлення дороги  

с. Рогачів  

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського 
О.В. стосовно освітлення дороги в с. Рогачів, відповідно до ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського О.В. стосовно 
освітлення дороги в с. Рогачів (район технікуму)  взяти до відома. 

2. Заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
В.А., надати депутату міської ради Ковальському О.В. відповідь, що вирішення даного 
питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 238 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо створення реального 

реєстру учасників 2-ї Світової Війни 

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради Ковальського 
О.В. стосовно створення реального реєстру учасників 2-ї Світової Війни, відповідно до ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського О.В. стосовно 
створення реального реєстру учасників 2-ї Світової Війни взяти до відома. 

2. Начальнику управління надання соціальних послуг Цицюрі О.В., надати депутату 
міської ради Ковальському О.В. інформацію по даному питанню.  

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 239 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо стихійного 

сміттєзвалища в районні с. Климентіївка  

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського 
О.В. стосовно стихійного сміттєзвалища в районі с. Климентіївка (поле ІІ зупинка),  
відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського О.В. стосовно 
стосовно стихійного сміттєзвалища в районі с. Климентіївка (поле ІІ зупинка)  взяти до 
відома. 

2. Заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
В.А., надати депутату міської ради Ковальському О.В. відповідь, що вирішення даного 
питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 240 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо підтримки 

сімейного фермерства в с. Ялишів  

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського 
О.В. стосовно підтримки сімейного фермерства в с. Ялишів відповідно до ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського О.В. стосовно 

підтримки сімейного фермерства в с. Ялишів взяти до відома. 
2. Начальнику  відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Шевчук О.Г., надати депутату міської ради Ковальському О.В. 
відповідь, що вирішення даного питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 241 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо створення 

реабілітаційного центру в м. Баранівка  

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського 
О.В. стосовно  створення реабілітаційного центру, відповідно до ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Ковальського О.В. стосовно 

створення реабілітаційного центру взяти до відома. 
2. Начальнику управління надання соціальних послуг Цицюрі О.В., надати депутату 

міської ради Ковальському О.В. відповідь, що вирішення даного питання.     
3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 242 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо заборони проведення забою 

тварин в межах міста в комерційних цілях 

на бойнях, які не мають експлуатаційного дозволу 

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Линка П.В. 
стосовно  заборони проведення забою тварин в межах міста в комерційних цілях на бойнях, 
які не мають експлуатаційного дозволу, відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Линка П.В. стосовно  заборони 

проведення забою тварин в межах міста в комерційних цілях на бойнях, які не мають 
експлуатаційного дозволу взяти до відома. 

2. Відділу діловодства та організаційної роботи Баранівської міської ради (Костецька 
О.Д.) надіслати копію депутатського зверненняу відповідні установи та  надати депутату 
міської ради Линку П.В. відповідь, що вирішення даного питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                          № 243 

 
Про розгляд депутатського 

звернення щодо пошкодження 

дороги в с. Смолка  

 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради  Парфенюк 
Т.П. стосовно пошкодження дороги в с. Смолка, відповідно до ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутата Баранівської міської ради  Парфенюк Т.П. стосовно 
пошкодження дороги в с. Смолка, взяти до відома. 

2. Заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
В.А., надати депутату міської ради Парфенюк Т.П. відповідь, що вирішення даного питання.     

3. 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  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                               №244                                                        

Про надання дозволу про введення 

в експлуатацію вуличного освітлення 

 
Розглянувши звернення заступника міського голови Савчука В.А. щодо необхідності 

введення в експлуатацію вуличного освітлення, керуючись  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на введення в експлуатацію вуличного освітлення за такими 
точками: 
- КТП №391 по 1-му пров.Гагаріна; 
- КТП №176 по вул.Богдана Хмельницького; 
- КТП №519 по вул.Звягельській; 
- КТП №20 по вул.Пилипа Орлика 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 
 
 

 

Міський голова                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                               №245 

 

Про надання дозволу щодо передачі 

комунального майна 

Баранівської міської ради 

 

Розглянувши звернення директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Юрія 
Сергійовича щодо передачі нежитлової будівлі за адресою: м.Баранівка вул..Соборна,50 Б , 
керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 
                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу комунального майна, а саме нежитлового приміщення 
за адресою м.Баранівка вул.Соборна,50 Б , з балансу  Баранівської міської ради на баланс КП 
«Баранівка міськводоканал» 

2. Створити  комісію по передачі 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; 
Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер Баранівської міської ради; 
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства Баранівської міської ради; 
Ковальська Г.М. – головний бухгалтер КП «Баранівка міськводоканал»; 
Деревянко Ю.С. – директор КП «Баранівка міськводоканал» 
Волошин О.В. – юрисконсульт КП «Баранівка міськводоканал» 
3. Керівникам установ, зазначених в пункті 1 цього рішення, передачу майна 

оформити згідно з вимогами діючого законодавства та внести відповідні зміни до 
бухгалтерського обліку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 

 
 
 

Міський голова                          А.О. Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                               №246 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

детального плану території 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення детального плану території по вул.Набережній, керуючись 
ст.12,20 Земельного кодексу України, Законом України «Про основи містобудівної 
діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, 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 детального плану території по зміні цільового використання земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання худоби на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури по вул.Набережній у  м.Баранівка Житомирської області. Кадастровий номер 
земельної ділянки: 1820600000:01:002:0923. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний 
контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 

 
 
 
 

Міський голова                          А.О. Душко 
 
 

 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
5 сесія 8 скликання 

 
від  06 квітня  2017р.                                                                                               №247 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій з  

подальшою передачею в постійне  

користування КП «Баранівка міськводоканал» 

 
Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» Дерев,янка Ю.С., 

враховуючи рішення 5 сесії 8 скликання Баранівської міської ради «Про надання дозволу 
щодо передачі комунального майна Баранівської міської ради», керуючись ст.12,76,92, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25,51 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  орієнтовною загальною 
площею 0,0400 га. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, вул.Соборна,50б, і 
відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  
Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С. подати  проект землеустрою на 
розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 

Міський голова                          А.О. Душко 
 
 
 


