
  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня  2017р.                                                                                          № 248 
 
Про внесення змін дорішення Баранівської міської ради 
8-го скликання від 28 березня 2017 року №168 
«Про прийняття бюджетних закладів та майна 
зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність 
Баранівської міської ради» 
 

З метою уникнення ускладнень пов’язаних з передачею фінансових ресурсів під час 
здійснення прийняття бюджетних закладів та 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 планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до пункту 1 рішення Баранівської міської ради 8-го скликання від 28 

березня 2017 року №168 «Про прийняття бюджетних закладів та майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району у власність Баранівської 
міської ради» та викласти його в наступній редакції: 

«1.  Прийняти з 1 липня 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. Решта пунктіврішення Баранівської міської ради 8-го скликання від 28 березня 
2017 року №168 «Про прийняття бюджетних закладів та майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району у власність Баранівської 
міської ради» залишити без змін. 

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

 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

від 05 травня  2017р.                                                                                          № 249 
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 03.05.2017  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями від 

17.02.2017 №63, від 28.03.2017 №145 та від 06.04.2017 №226: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 106840900 гривень, 2479900 гривень та 725000 гривень 

замінити відповідно цифрами 107799000 гривень, 3438000 гривень та 1683100 гривень. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 107454253,00грн., 101447670,00грн. та 6006583,00грн. 

замінити відповідно цифрами 108412353,00грн., 101336495,00грн. та 7075858,00грн.  
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «Установити в цілому Профіцит загального 

фонду районного бюджету у сумі 2724505,00грн., в тому числі профіцит загального фонду 
районного бюджету 3370505,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. 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 36337858,00грн., (додаток № 2), в тому числі дефіцит 
спеціального фонду міського  бюджету у сумі 3637858,00грн. (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 3370505,00грн., за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 
спеціального фонду міського бюджету 267353,00грн.; 

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

1.5. В пункті 3 цифри 101447670,00грн. та 6006583,00грн. замінити відповідно на 
101336495,00грн. та 7075858,00грн.  

1.6. Пункт: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1711749,00грн. (додаток 
№5)» викласти в новій редакції: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на 
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1761749,00грн. 
(додаток №5)». 

1.7. Пункт 10 доповнити словами наступного змісту: «Здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим 
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду». 



1.8. Пункт 13 доповнити словами наступного змісту: «В частині фінансування є 
надходження визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України». 

1.9. Пункт 14 доповнити словами наступного змісту: «В частині фінансування є 
надходження визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України». 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету. 

 
 

Міський голова  А.О.Душко 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня  2017р.                                                                                          № 250 

 

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 6 сесії 
           8 –го скликання від 05.05.17 р. №250 

 
1. Рішення бюджетної комісії №2 від 13.04.2017 року «Про внесення змін до міського 
бюджету на 2017 рік». 
2. Розпорядження № 82 від 28.03.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
3. Розпорядження № 93 від 05.04.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
4. Розпорядження № 96 від 10.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
5. Розпорядження № 100 від 13.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
6. Розпорядження № 101-од від 13.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
7. Розпорядження № 101-од від 19.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
8. Розпорядження № 114-од від 24.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
9. Розпорядження № 115-од від 25.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
10. Розпорядження № 116-од від 27.04.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
11. Розпорядження № 117-од від 03.05.2017р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

    від  05 травня 2017                                                                    №251 
 
Про встановлення місцевих податків та  
зборів на 2018 рік (Проект регуляторного акту) 
 

Керуючись Податковим Кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2018 рік:  
1.1. Податок на майно в частині:  
1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  
1.1.2 Транспортний податок;  
1.2. Єдиний податок. Місцеві збори:  
1.2. Туристичний збір. 
 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 
 2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 
житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.  
2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування. 
 3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується не більше 5 років та 
середня ринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного року. 
 4. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють 
господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць: 
 4.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру від прожиткового 
мінімуму , встановленої законом на 01 січня податкового року.  
4.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.  
5. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості усього періоду 
проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про порядок справляння 
туристичного збору. 
 6. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.  
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету.  
8. Звіт за надходженнями місцевих податків і зборів заслуховувати щоквартально. 
 

Міський голова                                                               А.О. Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                              №252 

 
Про затвердженнязвіту про оцінку 
майна загальною площею 35,1 м.кв 

       будівлі Суємецької сільської ради, 
       що знаходиться за адресою: 
       с.Суємці вул.Д.Савчука,2  

 
 

   Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення, загальною 
площею 35,1 кв.м. будівлі Суємецької сільської ради, що знаходиться за адресою: с.Суємці 
вул. Савчука Дмитра,2, керуючись ст.26 Закону  "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки №4/3385 від 21.04.2017 року 

нежитлового приміщення загальною площею 35,1 кв.м.  за адресою: с.Суємцівул.Савчука 
Дмитра,2, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого 
вартість об’єкту оцінки становить – 21234,00 грн. ( двадцять одна тисяча двісті тридцять 
чотири грн.. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 
  

Міський голова                 А.О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                              №253 
 

 
Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
 
 
На виконання рішення сорок шостої сесії Баранівської міської ради шостого 

скликання від 16 квітня 2015 року №1910 «Про передачу у комунальну власність міста 
квартири №4 по вул.Дзержинського,38»  та рішення четвертої восьмого скликання №154 від 
28 березня 2017 року «Про зміни до рішення 46-ї сесії 6-го скликання №1910 від 16.04.2015 
року «Про передачу в комунальну власність міста квартири №4 по вул.Дзержинського,38», 
рішення п’ятої сесії Баранівської міської ради восьмого скликання від 6 квітня 2017 року 
№245 «Про надання дозволу щодо передачі комунального майна Баранівської міської ради», 
рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 28 лютого 2017 року №51 «Про 
включення житла до складу службових», керуючись ст.26, п.5 ст.60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст..119 Житлового кодексу України , 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 Баранівської міської ради  

на баланс КП «Баранівка міськводоканал» нежитлового приміщення за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,50Б (додається); 

2. Затвердити акт приймання-передачі майна з балансу ОСББ «Надія»  на баланс 
КП «Баранівка міськводоканал» квартири за адресою: м.Баранівка вул.Звягельська,38 кв.4 
(додається); 

3. Затвердити акт приймання-передачі майна  з балансу ОСББ «Надія» на баланс 
КП «Баранівка міськводоканал» кімнати гуртожитку за адресою: м.Баранівка 
вул.Шевченка,20А кімната,19 (додається). 

 
 
Міський голова                           А.О. Душко 

 
 
 
 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 РІШЕННЯ 

6 сесія 8 скликання  

       від 5 травня 2017 року       №254 

                                                                                            
Про надання дозволу щодо передачі в оренду  

частини нежитлового приміщення комунальної 

власності Баранівської територіальної громади 

   Розглянувши клопотання директора ТОВ «Миропільська фабрика «Веснянка» Невгад О.А. 

№179 та №180 від 25.04.2017 року  про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень, що розташовані в нежитловій будівлі с.Смолдирів Баранівського району ( частина 

приміщення Смолдирівської сільської ради), с.Зеремля Баранівського району (частина приміщення 

Зеремлянського сільського клубу), 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 приміщень 

Смолдирівської сільської ради – актового залу та Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту - бібліотеки 

, 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 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                          №255 
 
Про передачу службової квартири 
за адресою: м.Баранівка вул.Шевченка,20А 
з балансу КП «Баранівка міськводоканал» 
на баланс Відділу освіти Баранівської міської ради  
 

 Розглянувши  клопотання про виділення службового житла №238 від 20.04.2017 
року, для працівника Баранівського міського Будинку дитячої творчості Каленського Віталія 
Валерійовича, який проживає в смт. Кам’яний Брід, керуючись ст.ст.25,26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу службового житла за адресою: м.Баранівка 
вул.Шевченка,20А з балансу КП «Баранівка міськводоканал» на баланс Відділу освіти  
Баранівської міської ради. 

2. Створити комісію з приймання-передачі службового житла у складі: 
Голова комісії: 
Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу 

ради; 
Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер Баранівської міської ради; 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 
Николишин Р.З. – начальник Відділу освіти Баранівської міської ради; 
Деревянко Ю.С. – директор КП «Баранівка міськводоканал» 
3. Комісії оформити акт з прийому передачі зазначеного житла відповідно до 

чинного законодавства України. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука В.А. 
 

 

Міський голова                                                                       А.О. Душко                              
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                              №256 
 

Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
гуртожиток за адресою: смт.Полянка 
вул.Пушкіна,3 
 

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 гуртожитку за адресою: смт..Полянка вул.Пушкіна,3 (додається); 

 
 
 

Міський голова                  А.О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                         №257 
 

Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
2-х квартирний житловий будинок  
за адресою: смт.Полянка вул.Заводська,9 
 

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 2-х квартирного житлового будинку за адресою: смт.Полянка вул.Заводська,9 
(додається); 

 
 

Міський голова                А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                   №258 
 

Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
будівля дитячого садка ( з сараєм і колодязем) 
за адресою:  вул.Дубрівська,1а с.Жари 
Баранівського району 
 

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 КСП «Дружба»  на баланс 

Баранівської міської ради будівлі дитячого садка ( з сараєм і колодязем) за адресою:  
вул.Дубрівська,1а с.Жари Баранівського району (додається); 

 
 
 

Міський голова                А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                        №259 
 

Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
житловий будинок ( з сараєм ) 
за адресою:  вул.Дубрівська,1 с.Жари 
Баранівського району 
 

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 КСП «Дружба»  на баланс 

Баранівської міської ради житлового будинку ( з сараєм ) за адресою:  вул.Дубрівська,1 
с.Жари Баранівського району (додається); 

 
 
 

Міський голова             А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                 №260 
 

Про затвердження актів 
приймання – передачі майна 
у комунальну власність  
Баранівської міської ради 
житловий будинок ( з сараєм ) 
за адресою:  вул.Молодіжна,13 
с.Жари Баранівського району 
 

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 КСП «Дружба»  на баланс 

Баранівської міської ради житлового будинку ( з сараєм ) за адресою:  вул.Молодіжна,13 
с.Жари Баранівського району (додається); 

 
 
 

Міський голова                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                  №261 
Про надання дозволу на списання 
основних засобів з балансу  
КП «Баранівка міськводоканал» 
Розглянувши звернення директора КП «Баранівка міськводоканал» від 10.04.2017 року, щодо 
надання дозволу на списання основних засобів, що фізично зношені та непридатні для 
використання ( с.Зеремля ), керуючись ст..25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості,  підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 

                                                             ВИРІШИЛА: 
1. Дозволити КП «Баранівка міськводоканал» списати з балансу основні засоби, що 

фізично зношені та непридатні для використання,  згідно переліку, який додається. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 

         Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  1 
до рішення №261  від 05.05.2017р. 

  6 сесії 8-го скликання  Баранівської  міської ради   
Перелік основних засобів 

комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», 
 які підлягають списанню 

№ 
з/п 

Найменування 
основних засобів 

Кількість, 
шт 

Балансова 
вартість (грн.) 

Сума 
нарахованого 
зносу (грн.) 

Залишкова 
вартість (грн.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Колонки   30 77,00 38,00 39,00 
2. Бактеріальна 

установка  
1        4279,00 2140,00 2139,00 

  3. Насос ЄЦВ 6-10-140  1       3916,00          2958,00 958,00 

  4. Насоси консольні   2        300,00           150,00 150,00 

  5.  Насос глибинний 
ЕЦВ 6-10-50 

1       3830,00           383,00 3447,00 

  6. Насос БЦ  1 шт 1        390,00 - 390,00 

 ВСЬОГО:       12792,00          5669,00 7123,00 
 

Секретар ради                                                                     Ю.М. Оханський 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                         №262 
 
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., №883 від 05.04.2017 року, №918 від 07.04.2017 року, 
№948 від 11.04.2017 року, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

- принтер CanonLBP 2900; 
- монітор SyncMaster 753 DFX; 
- монітор SyncMaster 753 DF; 
- системний блок – 2шт; 
- клавіатура – 2шт; 
- мишка – 2шт; 
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 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.             №263 

Про надання дозволу щодо передачі в оренду  
частин нежитловихприміщень комунальної 
власності Баранівської територіальної громади 

Розглянувши клопотання директора ПАТ «Укртелеком» Є.Ю.Українця від 
27.02.2017 року №18-01-11/604 про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 
приміщень, де розташоване обладнання АТС, а саме: частини приміщення Марківської 
сільської ради, площею 13,80 м.кв, частини приміщення Ялишівської сільської ради,  
площею 10,50 м.кв, частини приміщення Йосипівської сільської ради, площею 22,10 кв.м., 
частини приміщення Кашперівської сільської ради, площею 26,30 кв.м., частини приміщення 
Рогачівської сільської ради,  площею 19,75 кв.м., 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 

приміщень Марківської сільської ради, Ялишівської сільської ради, Йосипівської сільської 
ради, Кашперівської сільської ради, Рогачівської сільської ради загальною площею 92,45 
м.кв., а саме: 

- частини приміщення Марківської сільської ради, площею 13,80 кв.м.; 
- частини приміщення Ялишівської сільської ради, площею 10,50 кв.м.; 
- частини приміщення Йосипівської сільської ради, площею 22,10 кв.м.; 
- частини приміщення Кашперівської сільської ради, площею 26,30 кв.м.; 
- частини приміщення Рогачівської сільської ради, площею 19,75 кв.м., 
   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 
6 сесія 8 скликання  

 
від 05 травня  2017 р.                      №264 

Про затвердження лоту для продажу 
на аукціоні об’єкта нерухомості 
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 аукціоні об’єкта нерухомості комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (заводоуправління), розглянувши звіт про 
експертну грошову оцінку нежитлової будівлі по вул.Соборній,55а, виготовлений ПФ 
«ЮрЕкс», висновок про вартість об’єкта оцінки від 21.04.2017 року, керуючись 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про 
оренду державного та комунального майна», Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку нежитлової будівлі комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (заводоуправління) загальною 
площею 579,8 м.кв. в м.Баранівка, вул.Соборна,55а. 

2. Виставити на продаж шляхом проведення аукціону об’єкт нерухомості комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (нежитлова будівля  
заводоуправління) загальною площею 579,8 м.кв., яка розташована в м.Баранівка, 
вул.Соборна,55а.  

3. Затвердити лот для продажу на аукціоні нежитлової будівлі, зазначеної у пункті 1 
цього рішення. 

4. Затвердити стартову ціну продажу об’єкта нерухомості загальною площею 579,8 м.кв. 
в м.Баранівка по вул.Соборній,55а в сумі 313 759 грн. (триста тринадцять тисяч сімсот 
п’ятдесят дев,ять гривень 00 копійок). 

5. Встановити значення кроку аукціону у розмірі 10% стартової ціни нежитлової будівлі. 
6. Продаж вищезазначеної нежитлової будівлі комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади провести згідно з порядком продажу об’єкта нерухомості 
(додаток 1 до цього рішення). 

7. Виконавцю аукціону оформити документацію щодо лотів для продажу об’єкта 
нерухомості. 

8. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір 
купівлі-продажу нежитлової будівлі заводоуправління, яка виставляється на аукціон, із 
переможцем торгів. 

 



9. В договорі купівлі-продажу об’єкта нерухомості передбачити, що обов’язковою 
умовою продажу будівлі є використання її для розміщення готельно-ресторанного 
комплексу. 

 
Міський голова                                                                             А.О. Душко  
 

Додаток 1 
                                                                                            до рішення 6 сесії 8  

  скликання Баранівської міської  ради 
від 05.05.2017 о. №264 

 
 

ПОРЯДОК 
продажу об’єкта нерухомості комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади (заводоуправління) в м.Баранівка, вул.Соборна,55а для розміщення 
готельно-ресторанного комплексу 

Підготовка до проведення аукціону 
1. Підготовка до проведення продажу нежитлової будівлі на аукціоні включає:  
- підготовку інформації про майно та умови його продажу;  
- проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;  
- укладення договору з організатором аукціону.  
2. Інформація про об’єкт нерухомості, що підлягає продажу, повинна містити 

відомості про: 
найменування та місцезнаходження об’єкта; 
опис об’єкта нерухомості (загальна площа, адреса його місцезнаходження тощо); 
обов’язкову умову продажу об’єкта нерухомості (для розміщення готельно-

ресторанного комплексу); 
початкову вартість продажу нежитлової будівлі (без врахування податку на додану 

вартість); 
суму реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати розміру одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та суму гарантійного внеску у розмірі 10 
відсотків початкової вартості майна (без врахування податку на додану вартість), що повинні 
сплачуватися учасниками шляхом безготівкового перерахування з відкритих ними в банках 
рахунків; 

номер рахунка організатора аукціону та реквізити банку, в якому відкрито рахунок 
для сплати реєстраційного та гарантійного внесків; 

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні; 
час та місце ознайомлення з майном; 
час та місце проведення аукціону; 
адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону. 
Інформація про нерухоме майно може містити інші умови його продажу, зокрема 

відшкодування витрат, пов’язаних з продажем нежитлової будівлі, порядок розрахунків за 
придбане майно. 

3. Інформація про нежитлову будівлю, що підлягає продажу на аукціоні розміщується 
не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення аукціону на офіційному сайті 
Баранівської міської ради. 



4. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 11 місяців з дати прийняття 
цього рішення. 

5. Організатор продажу нерухомого майна після прийняття рішення про  його продаж 
може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із 
запрошенням до участі в аукціоні.  

6. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його 
учасників, організатора продажу нерухомого майна, якщо не виконано вимоги щодо змісту 
інформації, передбаченої пунктом 2 цього Порядку, та строку її опублікування. 

Умови участі покупців в аукціоні 
7. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників. 
8. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в 

установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у 
стані ліквідації (юридичні особи).  

Юридична або фізична особа, що виявила намір зареєструватися як учасник аукціону, 
подає його організаторові: 

заяву про участь в аукціоні; 
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків; 
документ банку, яким підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані 

реєстраційний та гарантійний внески; 
копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті) (для громадян України); 

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного 
посвідчення (для нерезидентів); 

завірену копію установчих документів (для нерезидентів зазначені документи повинні 
бути легалізовані та перекладені українською мовою); 

рішення уповноваженого органу юридичної особи, що виявила намір взяти участь в 
аукціоні, про участь в аукціоні та документи, які підтверджують повноваження такого 
органу; 

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною 
особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на 
території України. 

Під час подання заяви про участь в аукціоні пред’являється паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, яка подає заяву, а якщо така особа діє як представник іншої 
особи, - засвідчене в установленому порядку відповідне доручення. 

Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви, якщо: 
заява про участь в аукціоні містить виправлення, подана не за встановленою формою 

або після закінчення кінцевого строку її подання; 
відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені цим порядком; 
рішення про участь юридичної особи в аукціоні прийнято не уповноваженим на такі 

дії органом; 
юридична особа перебуває у стані ліквідації. 
Організатор аукціону письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дати 

подання заяви та документів заявникові про реєстрацію як учасника аукціону або відмову у 
такій реєстрації. 



До початку аукціону його організатор вносить до книги реєстрації учасників аукціону 
із зазначенням порядкового номера такі відомості: 

для фізичних осіб, що є: 
- громадянами України, - прізвище, ім’я та по батькові, адреса (місце проживання) і 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 

- іноземцями, особами без громадянства, - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 
адреса (місце проживання за межами України); 

для юридичних осіб, що є: 
- резидентами - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код відповідно до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 
- нерезидентами - найменування, місцезнаходження юридичної особи та 

найменування країни, у якій зареєстрована така особа. 
9. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо 

кожного об'єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.  
10. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три робочих дні до початку 

його проведення. 
Проведення аукціону 

11. Аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із 
організатором продажу нерухомого майна. У договорі передбачаються:  

- строк проведення аукціону;  
- початкова вартість об'єкта продажу;  
- розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;  
- взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;  
- інші умови. 
Для проведення аукціону організатор продажу нерухомого майна подає його 

організаторові: 
рішення міської ради про продаж нежитлової будівлі; 
інформацію про майно та умови його продажу; 
пропозиції щодо строку проведення аукціону.  
12. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням 

номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого здійснюється.  
На аукціоні можуть бути присутні представники організатора продажу нерухомого 

майна (безоплатно) та інші особи (за плату, яка дорівнює сумі реєстраційного внеску).  
13. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором. 
До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу. 
Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості майна. 
Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану 

ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну. 
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати 

попередню на 10 відсотків початкової вартості майна. 
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, 

ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що 
запропонував найвищу ціну.  



14. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість 
продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат 
торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на 
придбання об'єкта).  

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).  
Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення 

аукціону протокол організатору продажу нерухомого майна, на балансі якого перебуває 
майно. Організатор продажу нерухомого майна протягом 10 робочих днів з дати 
надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону 
надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні.  

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати 
призначення аукціону письмово повідомляє про це організатору продажу нерухомого майна. 

Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став 
переможцем аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після 
отримання нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна. 

Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 
робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону. 

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору 
купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом          30 днів з дати 
затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. 
Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно 
до умов договору, укладеного організатором продажу нерухомого майна з організатором 
аукціону. 

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, 
укладеного організатором продажу нерухомого майна з організатором аукціону. 

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.  
15. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:  
- відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;  
- порушення умов проведення аукціону відповідно  до  цього порядку; 
- коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з 

учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором; 
- коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати 

затвердження протоколу аукціону.   
 

Розрахунки за придбане майно 
16. Організатору продажу нерухомого майна, на балансі якого перебуває об'єкт 

продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на 
придбаний об'єкт.  

17. Протокол, затверджений відповідно до вимог цього Порядку, є підставою для 
укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-
продажу між переможцем аукціону та організатором продажу об’єкта нерухомості. У 
договорі зазначаються:  

1) відомості про організатора продажу нерухомого майна та покупця;  
2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;  
3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;  
4) взаємні зобов'язання організатора продажу нерухомого майна і покупця;  



5) момент передачі  об'єкта  продажу  покупцю  (після  сплати коштів у повному 
обсязі за придбане майно);  

6) номери поточних рахунків;  
7) найменування і адреси банківських установ;  
8) порядок розрахунків за придбане майно; 
9) інші умови, передбачені законодавством.  
До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.  
18. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи 

як оплати за придбане майно.  
Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з 

дати підписання договору купівлі-продажу.  
Строк оплати може бути продовжено організатором продажу нерухомого майна ще на 

30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.  
Організатор продажу нерухомого майна здійснює у встановленому порядку передачу 

майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом 
укладення акта приймання-передачі.  

19. У разі коли майно не продано, організатор продажу нерухомого майна, на балансі 
якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.  

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи 
початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш 
як на 30 відсотків. 

Зміна початкової вартості, у разі повторного продажу на аукціоні нерухомого майна, 
приймається відповідним рішенням Баранівської міської ради.  

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.   
За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.   
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні 

не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови 
договору купівлі-продажу. 

 
Прикінцеві положення 

20. Рішення Баранівської міської ради про надання згоди на продаж майна дійсне до 
закінчення строку дії погодженого висновку про вартість такого майна. 

21. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, 
розв'язуються відповідно до чинного законодавства. 

 
 
Секретар ради                                                                    Ю.М.Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня 2017р.                                                                                          № 265 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку 
«Капітальний ремонт квартири 
№4 по вул. Звягельській, 38 в м. Баранівка» 
 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт квартири №4 
по вул.Звягельській, 38 в м. Баранівка»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт квартири №4 

по вулЗвягельській, 38 в м. Баранівка» на суму 130,00  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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 266 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

 

 

Розглянувши заяву Корнійчука С.О. про необхідність виготовлення детального плану території по 

вул.Корольова,4 в с.Володимирівка, враховуючи висновок №6 від 23.03.2017 р. відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської 

райдержадміністрації, керуючись ст.12 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 земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Володимирівка, вул.Корольова,4, з 

навколишнім оточенням. 

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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 267 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності 

 Баранівської об’єднаної територіальної громади 

 з метою передачі її в оренду для будівництва і  

 обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд гр.Задорожному Є.М. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,186
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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її в оренду гр.Задорожному Євгенію Мирославовичу, який проживає по вул.Софіївській,16а в 

м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,0355 га для будівництва і обслуговування 

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

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Задорожному Євгенію Мирославовичу в довгострокову оренду терміном на 30 

(тридцять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXXXXXX, площею 0,0355 га, в тому числі: 

прибудинкова територія – 0,0145 га, під житловою забудовою – 0,0210 га, для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної 

ділянки - 1820600000:01:001:1002. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0355 га в розмірі 

0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради. 

4. Гр.Задорожному Є.М.: 

4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 

земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4.2.  Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

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

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

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

власності. 

Міський голова                                                                             А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 268 

 

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.Шапранову С.В. 

 

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.Шапранову 

Святославу Вікторовичу, який 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, XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Шапранову Святославу Вікторовичу у власність земельну ділянку комунальної 

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

XXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: прибудинкова територія – 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної 

ділянки - 1820600000:01:004:1542. 

3. Гр.Шапранову С.В.: 



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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 269 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Шапранову С.В. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186
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.Шапранову 

Святославу Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області, 

загальною площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, 

XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Передати гр.Шапранову Святославу Вікторовичу у власність земельну ділянку комунальної 

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

XXXXXXXXXX, площею 0,0300 га, в тому числі: рілля – 0,0300 га, для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1543. 

3. Гр.Шапранову С.В.: 



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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 270 

 

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.Антонюку В.А. 

 

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.Антонюку Василю 

Андрійовичу, який проживає по XXXXXXXXXX в с.Рогачів Житомирської області, загальною площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с.Рогачів, XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Передати гр.Антонюку Василю Андрійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Рогачів, 

XXXXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: прибудинкова територія – 0,0404 га; малоповерхова 

забудова – 0,0157 га; рілля – 0,1879 га; багаторічні насадження – 0,0060 га, для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної 

ділянки - 1820684800:06:003:0270. 

3. Гр.Антонюку В.А.: 

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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 271 

 

Про припинення дії 

договору оренди землі 

гр.Вовка М.П. 

  

 

Розглянувши заяву гр.Вовка М.П. 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 0,0456 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,2о, який укладений між 
гр.Вовком М.П. та Баранівською міською радою 26.12.2016 р. та зареєстрований у відділі 
економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської райдержадміністрації 
Житомирської області 30.12.2016 р. Кадастровий номер земельної ділянки -
1820600000:01:004:1517. 

2. Гр.Вовку М.П. 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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 272 

 

Про погодження технічної 

документації із землеустрою 

щодо проведення робіт з  

інвентаризації земель в межах 

м.Баранівка 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність погодження технічної документації із землеустрою 

щодо проведення робіт з інвентаризації земель, яка розроблена КП «Житомирводпроект»; 

керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

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

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації 

земель в межах м.Баранівка Житомирської області. 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.О. Душко  

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 273 

 

 

Про припинення права 

користування земельною  

ділянкою  

 

Розглянувши заяву гр.Талько З.С. про припинення права користування земельною ділянкою 

для городництва в зв’язку з добровільною відмовою, 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.Талько Зіни 
Станіславівни, яка проживає по XXXXXX в смт.Першотравенськ Баранівського району, 
загальною площею 0,0600 га для городництва в районі с.Глибочок. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0600 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 

 

Міський голова                                                                               А.О. Душко  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 274 

 

 

 

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.Лук
,
янчуку П.Д. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Лук
,
янчука П.Д., 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.Лук
,
янчуку Павлу 

Дмитровичу, який проживає в с.Острожок, XXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Острожок. 



Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови та перебуває в 

користуванні гр.Лук
,
янчука П.Д. 

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.Лук
,
янчуку П.Д. 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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                          № 275 

 

 

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.Письменному А.І. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Письменного А.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.Письменному Анатолію 

Івановичу, який проживає в с.Мирославль Житомирської області, oрієнтовною площею 0,75 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Мирославль. Дана земельна ділянка відноситься 

до земель сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні гр.Письменного А.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.Письменному А.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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                   № 276 

 

 

 

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.Чаплінському Є.П. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Чаплінського Є.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 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Чаплінському Євгену 

Петровичу, який проживає в с.Гриньки Житомирської області, орієнтовною площею 0,45 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Гриньки, вулXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні 

гр.Чаплінського Є.П. 



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.Чаплінському Є.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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                   № 277 

Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності  

територіальної громади м.Баранівка 

для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі Баранівській 

районній спілці споживчих товариств 

                                                                                                        

Розглянувши клопотання голови правління райспоживспілки Починка М.П. про передачу в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,0505 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та керуючись ст.12,39,93,122,123,125  Земельного 

Кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону 

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

земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати Баранівській районній спілці споживчих товариств, юридична адреса якої: 

м.Баранівка, площа Волі,1, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул.Соборній,1 в межах м.Баранівка Житомирської області 

загальною площею 0,0449 га, кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:001:1005. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0449 га в 

розмірі 5 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської 

ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 

земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4. Голові правління Починку М.П.: 



4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

кодексу України 

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

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

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

власності. 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                       № 278 

 

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 в оренду  

       гр.Чернецькому В.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Чернецького В.М., технічний паспорт на садибний (індивідуальний) 

житловий будинок, керуючись ст.12,40,93,125,126 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», 

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 проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Чернецькому 

Володимиру Марціновичу, який проживає в смт.Полянка, XXXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,1500 

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

смт.Полянка, XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 

забудови і перебуває в користуванні гр.Чернецького В.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.Чернецькому В.М. подати проект землеустрою на 

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

ділянки в оренду.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 9 сесії 7 скликання Полянківської селищної ради 

від 26.10.2016 р. №89 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Чернецькому В.М.». 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                      № 279 

 

Про продаж земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у власність  

гр.Сусу С.В. та гр.Сусу К.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Суса С.В. та гр.Суса К.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Пашкевича,36, 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 0,0400 га, яка 

передана в оренду  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, XXXXXXXXXXX. 

2. Продати у власність гр.Сусу Сергію Володимировичу та гр.Сусу Костянтину 

Володимировичу земельну ділянку площею 0,0400 га (кадастровий номер – 1820600000:01:002:0911) 

за ціною 8 000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 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.XXXXXXXXX і надана для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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.Сусу С.В. та гр.Сусу К.В. 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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                     № 280 

       Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі з подальшою передачею  

       в оренду гр.Чаплінській Т.В. 

Розглянувши заяву гр.Чаплінської Т.В., технічний паспорт, договір купівлі-продажу від 24.04.2017 

р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

24.04.2017 р., керуючись ст.12,39,93,125,126 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», 

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 проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Чаплінській Тетяні 

Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Гриньки, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Чаплінської 

Т.В. 

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.Чаплінській Т.В. 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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                    № 281 

Про тимчасове призупинення 

діяльності по використанню 

земельних часток (паїв) ТОВ 

«Маліцький» на території 

Баранівської ОТГ 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення щодо призупинення 

діяльності по використанню земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельні частки (паї) в районі с.Климентіївка Баранівської ОТГ товариством з 

обмеженою відповідальністю «Маліцький» в зв’язку з тим, що в даний час до Баранівської міської 

ради надійшла інформація від представників ТОВ «БІО Ферма «Клименталь» про незаконну 

державну реєстрацію вищезазначених земельних ділянок державними реєстраторами КП 

Реєстраційний центр «Новороманівської сільської ради», про що було подано скаргу до управління 

розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації, з метою всебічного вивчення даного питання, визначення законності дій та прав на 

земельні ділянки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про оренду землі», 

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

комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Маліцький» призупинити діяльність 

та не використовувати земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельні частки (паї) в районі с.Климентіївка Баранівської об’єднаної територіальної 

громади до встановлення законності оскаржуваних рішень державного реєстратора. 

   

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                   № 282 

Про надання дозволу на виготовлення 

       технічної документації із землеустрою  

       щодо встановлення (відновлення) меж 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі з подальшою передачею  

       в оренду ФОП Прокопчук Н.Ю. 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Прокопчук Н.Ю., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців, враховуючи проект відводу та встановлення меж земельної ділянки під 

розміщення торгової точки (для роздрібної торгівлі та комерційних послуг) площею 0,0200 га 

підприємцю Прокопчук Надії Юріївні, рішення 9 сесії 6 скликання Кашперівської сільської ради від 

10.01.2012 р. №87, рішення 18 сесії 6 скликання Кашперівської сільської ради від 12.07.2013 р. №167, 

керуючись ст.12,39,93,125,126 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», 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 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади з подальшою передачею в оренду фізичній особі-підприємцю Прокопчук 

Надії Юріївні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХ, площею 0,0200 га для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі в с.Кашперівка, ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 

земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні ФОП Прокопчук Н.Ю. 

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. ФОП Прокопчук Н.Ю. 

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  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                      № 283 

Про перенесення питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади з метою передачі її в постійне 

користування для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та  релігійних організацій 

Свято-Різдво-  Богородичному храму»   

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, враховуючи думку та 

пропозиції депутатів міської ради керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перенести розгляд питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та  

релігійних організацій Свято-Різдво-Богородичному храму»  

2. Включити до порядку денного громадських слухань в селех Рогачів, Острожок  питання  Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та  релігійних організацій Свято-Різдво-  

Богородичному храму». 

3. За результатами  обговорень на громадських слуханнях з жителями сіл Рогачів, Острожок 

розглянути дане питання повторно. 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

6 сесія 8 скликання 

 

від  05 травня   2017р.                                                                                                    № 284 

 

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.Козиренку Г.П. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Козиренка Г.П., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

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

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Козиренку Григорію Петровичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 

0,30 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, в районі ХХХХХХХХ. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення та перебуває в 

користуванні гр.Козиренка Г.П. 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня 2017р.                                                                                          № 285 
 
Про інформацію щодо роботи   

Управління надання соціальних послуг  

Баранівської міської ради    

 

Заслухавши інформацію начальника Управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради Цицюри В.О., міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради Цицюри В.О. взяти до відома /додаток 1/. 

2. Рекомендувати начальнику Управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради Цицюрі В.О. підготовити та подати на чергову сесію міської ради клопотання 
про внесення змін до штатного розпису Управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради, а саме  введення 3-х посад соціальних робітників та 2-х посад соціальних 
робітників з комплексного ремонту. 

3. Управлінню надання соціальних послуг Баранівської міської ради при прийнятті 
рішення про надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування, керуватись 
роз’ясненням щодо статусу «одинока особа», наданим в газеті Урядовий кур’єр № 32 від 
18.02.12 року /додаток 2/. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Загорську О.С. 

. 

 

 

Міський голова                             А.О.Душко 

 



Додаток 1 
до рішення Баранівської міської  ради  

   від 05.05.2017 № 285 

№ ПІП соціального робітника Дільниця Кількість 
підопічних 

Резерв 
(платники) 

Рухова 
активність 

ІІІ ІV V 

1 ГлуханюкМаряна Іванівна м. Баранівка- с.Заріччя 10 1 6 4 - 

2 Степанюк Марія Михайлівна м. Баранівка- с.Заріччя 12 1 7 4 1 

3 Павлова Тетяна Олексіївна м. Баранівка 8 2 1 6 1 

4 ПашкевичТетяна Павлівна м. Баранівка- с.Заріччя 13 - 9 4 - 

5 Шевчук Галина Степанівна м. Баранівка 9 - 4 5 - 

6 Лисюк Людмила Анатоліївна м. Баранівка 8 1 6 2 - 

7 Осіпчук Тетяна Миколаївна м. Баранівка 9 2 6 3 - 

8 Мартинюк Тетяна Володимирівна м. Баранівка 9 - 7 2 - 

9 Шевчук Валентина Леонтіївна м. Баранівка 8 2 3 5 - 

10 Калюжинська Любов Андріївна м. Баранівка 10 3 4 4 2 

11 Куцан Світлана Григорівна смт.Полянка 6 5 6 - - 

12 Лавренчук Галина Миколаївна с. Вірля 8 2 6 2 - 

13 Куцан Ганна Михайлівна с.Климентіївка 7 2 2 5 - 



 

Станом на 21.04.2017 р. в Управлінні надання соціальних послуг на постійному безкоштовному обслуговуванні  перебуває 243 
підопічних, із них: 96 чол. – по місту, 147 чол. - по сільській місцевості, яких обслуговують 26 соціальних робітників.  

Потреби для більш якісного обслуговування: 

1. В 3-х соціальних робітниках, а саме: по     с. Ялишів, с.Лісове, с.Явне – 1 чол.; 

14 Дейнека Сергій Петрович с.Рогачів–с.Острожок- с.Рудня 11 1 6 4 1 

15 Кондратюк Надія Павлівна с.Рогачів–с.Острожок- с.Вірля 7 3 4 3 - 

16 Іванова Валентина Миколаївна с.Зеремля- с.Вишнівка 9 5 1 8 - 

17 Завальнюк Галина Сергіївна с.Смолка –с.Смолдирів 12 - 7 4 1 

18 Тимчук Ольга Миколаївна с.Смолдирів 8 3 4 4 - 

19 Ільчук Ганна Миколаївна с.Смолдирів-с.Іванівка 8 4 7 1 - 

20 Каленюк Світлана Михайлівна с.Суємці 7 2 1 6 - 

21 Бондар Оксана Миколаївна с.Суємці 6 4 4 2 - 

22 Чумак Валентина Миколаївна с.Марківка-с.Глибочок-с.Стара-Гута 12 - 12 - - 

23 Заліщук Володимир Сергійович с.Берестівка-с.Мирославль-с.Зрубок 10 2 6 3 1 

24 Парфинюк Валентина Володимирівна с.Жари-с.Деревищина-с.Табори 8 5 1 5 2 

25 Савич Галина Миколаївна с.Кашперівка-с.Озерянка 15 - 7 6 2 

26 Парфенюк Людмила Федорівна с.Кашперівка-с.Озерянка-с.Гриньки 13 - 10 3 - 

   Всього 243 50    



с.Йосипівкас.Середня – 1 чол.;  

с.Кашперівка, с.Табори – 1 чол. 

2. В 2-х робітниках з комплексного обслуговування та ремонту будівель. 

3. В гуманітарній допомозі (одяг, взуття, памперси (для дорослих). 

4. В технічних засобах реабілітації (протезно-ортопедична допомога). 

5. Взуттьовик з ремонту взуття, швачка. 

6. Медична сестра. 

7. Засоби пересування (велосипеди). 

8. Спец. одяг для соціальних робітників. 

9. Комп’ютерна техніка. 



 
Додаток 2 

до рішення Баранівської міської  ради  
від 05.05.2017р. № 285 

 
"Про статус одинокої особи" 
Любомира КОВАЛЬ 
18 лютого 2012 
Поясніть, будьласка, докладно, якарізницяміжодинокоюособоюі одинокоюособою, 

яканемаєпрацездатнихродичів, зобов’язанихзазакономїїутримувати? А також до якої 

категорії громадян така особа відноситься? 
С. ДОРОШЕНКО, селище Липова Долина Сумської обл. 

Ірина ТАРАБУКІНА,директор Департаменту соціальних послугМінсоцполітики: 
— Законом «Про соціальні послуги» (далі — закон) визначено, що право на безоплатне 
соціальне обслуговування (отримання соціальних послуг) в державних та комунальних 
установах мають громадяни, не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу 
(тобто одинокі). 
Водночас, відповідно до законодавства, зокрема статті 1 Закону «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», до категорії одиноких осіб 
також належать люди, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх 
утримувати. 
Відповідно до статті 1 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до 
непрацездатних відносяться особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або 
визнані інвалідами, в тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника, відповідно до цього закону. 
Отже, якщо рідні особи, яка потребує соціального обслуговування у територіальному центрі, 
стали непрацездатними, така особа вважається одинокою і має право на отримання 
соціальних послуг безоплатно. Водночас зазначена норма не стосується осіб, які отримують 
пільгову пенсію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня 2017р.                                                                                          № 286 
 
 
Про проведення конкурсу «Кращий 
закупівельник молока на території  
Баранівської міської ради» 
(Проект регуляторного акту) 
 

З метою здійснення заходів спрямованих на підвищенням активності закупівельників  
молока від населення, стимулювання їх щодо встановлення більш високих цін на молоко  та 
покращення його якості, враховуючи рішення громадських слухань, проведених у населених 
пунктах Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та керуючись ст.  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Провести конкурс «Кращий закупівельник молока на території Баранівської 

міської ради». 
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу «Кращий закупівельник молока 

на території Баранівської міської ради», що додається. 
3 Утворити конкурсну комісію для визначення кращого закупівельника молока на 

території Баранівської міської ради, відбору учасників вище зазначеного конкурсу та 
визначення переможців у складі згідно додатком 1. 

4. Конкурсній комісії (Кокітко Н. В.) у своїй роботі керуватися Положенням про 
проведення конкурсу «Кращий закупівельник молока на території Баранівської міської 
ради». 

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

 
 

Міський голова                                                                             А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
6 сесія 8 скликання 

 
від  05 травня   2017р.                                                                                          № 287 
 
 
Про внесення змін до рішення 
першої сесії восьмого скликання №7 
від 30.12.2017 року «Про утворення 
та затвердження структури 
виконавчих органів Баранівської 
міської ради» 
 

 
З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 

структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, на 
виконання вимог «Касифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. ст. 11, 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до структури виконавчого апарату Баранівської міської ради, (додаток 

1). 
2. Внести зміни до штатного розпису виконавчого органу Баранівської міської ради 

(управління надання соціальних послуг), (додаток 2). 
3. Внести зміни до штатного розпису виконавчого органу Баранівської міської ради 

(відділ культури, сім'ї, молоді та спорту), (додаток 3). 
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський  голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                               Додаток №1  
                                                                                                      до рішення шостої сесії 

               8-го скликання №287 
                                                                                               від 05.05.2017 року 

 
 
 

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних одиниць 
 

1 Міський голова 1 
2 Секретар міської ради 1 
3 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчого органу ради 
1 

4 Заступники міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради 

2 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 
6 Старости 12 
7 Діловоди 12 
8 Секретар керівника 1 
9 Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 1 
10 Сторож 2 
11 Радник 1 
12 Опалювач 12 
13 Прибиральник службових приміщень 2 
14 Начальник управління фінансів  1 

Заступник начальника управління 
 

1 

Головний спеціаліст з бюджетних питань 
 

1 

Спеціаліст з планування видатків 2 

Провідний спеціаліст з планування доходів  
 

1 

Бухгалтер  1 

15 Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 
 

1 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер 
 

1 

Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 
 

1 

Спеціаліст з бухгалтерського обліку 
 

4 

Провідний спеціаліст з економічних питань 
 

1 

Провідний спеціаліст з публічних закупівель. 1 



16 Начальник відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  
 

1 

Спеціаліст містобудування та архітектури 
 

1 

Спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних ресурсів  
 

2 

Спеціаліст з питань комунальної власності 
 

1 

Спеціаліст землевпорядник 1 
17 Начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства  
1 

Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього 
середовища  

1 

Спеціаліст по транспорту та житлово-комунальному 
господарству 

1 

Робітник з благоустрою 
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Контролер касир 
 

1 

Водій автотранспортних засобів 
 

8 

Вантажник  
 

7 

Тракторист  
 

3 

Диспетчер  
 

1 

Двірник  
 

11 

Прибиральник територій 
 

11 

Контролер ринку 
 

1 

Робітник з обслуговування місць поховань 
 

5 

Технік-електрик 
 

2 

Механік 1 

18 Начальник центру надання адміністративних послуг 
 

1 

Адміністратор  3 
19 Начальник реєстраційної служби  

 
1 

Завідувач сектору реєстрації місця проживання 
фізичних осіб 
 

1 

Паспортист  
 

3 



Державний реєстратор 
 

2 

20 Начальник відділу юридичної та кадрової роботи  1 

Головний спеціаліст юрисконсульт  
 

1 

Спеціаліст з юридичних питань  
 

1 

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи 
 

1 

Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

1 

 
Інспектор з кадрів 1 

21 Начальник відділу діловодства та організаційної роботи  1 

Спеціаліст по діловодству та контролю 
 

1 

Головний спеціаліст з організаційної роботи 
 

1 

Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення 
 

1 
 

Спеціаліст з інформаційної роботи  
 

1 

Усього за посадами: 150 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                             Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №2 

                                                                                                      до рішення шостої сесії 
                                                                                                       8-го скликання №287 

                                                                                               від 05.05.2017 року 
 
 
 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

 
 
Назва виконавчих органів з 
правами юридичної особи та 
структурних підрозділів апарату 
виконавчого комітету 
Баранівської міської ради 

Назва та кількість штатних одиниць  

Управління фінансів 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник управління (1) 
2. Заступник начальника управління (1) 
3. Головний спеціаліст з бюджетних питань(1) 
4. Спеціаліст з планування видатків (2) 
5. Провідний спеціаліст з планування доходів 

(1) 
6. Бухгалтер (1) 

 
Відділ бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу(1) 
2. Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 

– головний бухгалтер (1) 
3. Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 

(1) 
4. Спеціаліст з бухгалтерського обліку (4) 
5. Провідний спеціаліст з економічних питань 

(1) 
6. Провідний спеціаліст з публічних 

закупівель(1)  
Відділ містобудування та 
архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності 
(стуктурний підрозділ) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст містобудування та архітектури (1) 
3. Спеціаліст 1-ї категорії  з питань земельних 

ресурсів (2) 
4. Спеціаліст землевпорядник (1) 
5. Спеціаліст з питань комунальної власності (1) 

Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства 
(Структурний підрозділ) 
 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст з благоустрою та охорони 

навколишнього середовища (1) 
3. Спеціаліст по транспорту та житлово-

комунальному господарству (1) 
4. Робітник з благоустрою (1) 
5. Бухгалтер (2) 
6. Контролер касир (1) 
7. Водій автотранспортних засобів (8) 
8. Вантажник (7) 
9. Тракторист (3) 
10. Диспетчер (1) 
11. Двірник (11) 



12. Прибиральник територій (11) 
13. Механік (1) 
14. Контролер ринку (1) 
15. Робітник з обслуговування місць 

поховання (5) 
16. Технік-електрик (2) 
 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник центру(1) 
2. Адміністратор (3) 

Реєстраційна служба  
(структурний підрозділ) 

1. Начальник реєстраційної служби (1) 
2. Завідувач сектору реєстрації місця 

проживання фізичних осіб (1) 
3. Паспортист (3) 
4. Державний реєстратор (2) 

 
Управління надання соціальних 
послуг 
 
(Юридична особа) 

1. Начальник управління (1) 
2. Заступник начальника (1) 
3. Головний спеціаліст по забезпеченню 

соціальних послуг для сімї, дітей та молоді 
(1) 

4. Соціальний працівник (5) 
5. Психолог (1) 
6. Спеціаліст у справах дітей (1) 
7. Спеціаліст з обліку пільгових категорій 

громадян  (1) 
8. Спеціаліст з питаньпраці та соціально-

трудовихвідносин (1) 
9. Соціальний робітник (26) 
10. Головний бухгалтер (1) 
11. Бухгалтер (2) 
12. Інспектор з кадрів (1) 
13. Оператор котельні (1) 
14. Прибиральник службових приміщень (1) 
15. Сестра медична (3) 

 
Відділ освіти 
(Юридична особа) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Начальник групи централізованого 

господарського обслуговування (1) 
3. Завідуючий методичного кабінету (1) 
4. Методист з дошкільної освіти (1) 
5. Методист з навчально-виховної роботи (5) 
6. Юрист (1) 
7. Завідуючийлогопедичним пунктом (1) 
8. Головний бухгалтер (1) 
9. Заступник головного бухгалтера (1) 
10. Бухгалтер (12) 
11. Старший економіст (1) 
12. Програміст (1) 
13. Секретар керівника (1) 
14. Інженер з ремонту (1) 
15. Механік (1) 
16. Прибиральник службових приміщень (1) 
17. Водій (8) 



 
Відділ культури, сім’ї,  молоді та 
спорту (юридична особа) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Заступник начальника відділу (1) 
3. Головний бухгалтер (1) 
4. Бухгалтер (3) 
5. Головний спеціаліст з ведення кадрової 

роботи (1) 
6. Головний спеціаліст (1) 
7. Методист 1-ї категорії (1) 
8. Методист (1) 
9. Економіст (1) 
 

Відділ юридичної та кадрової 
роботи 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу  (1) 
2. Головний спеціаліст юрисконсульт  (1) 
3. Спеціаліст з юридичних питань  (1) 
4. Провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи (1) 
5. Спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи,   надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (1) 

6. Інспектор з кадрів (1) 
Відділ діловодства та 
організаційної роботи 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст по діловодству та контролю (1) 
3. Головний спеціаліст з організаційної роботи 

(1) 
4. Спеціаліст з інформаційної роботи (1) 
5. Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення(1) 
 

 
 

 
Секретар ради                                                                                         Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №3 

                                                                                                      до рішення шостої сесії 
                                                                                                       8-го скликання №287 

                                                                                               від 05.05.2017 року 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(юридичної особи) 

 
 

№ 
п/п 

Назва юридичної особи 
–виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Управління надання 
соціальних послуг  
 

Начальник управління 
 

1 

Заступник начальника  
 

1 

Головний спеціаліст по 
забезпеченню соціальних послуг 
для сім’ї, дітей та молоді 
 

1 

Соціальний працівник  
 

5 

Психолог 1 

Спеціаліст у справах дітей  1 

Спеціаліст з обліку пільгових 
категорій громадян   
 

1 

Спеціаліст з питань праці та 
соціально-трудових відносин 

1 

Соціальний робітник  
 

26 

Головний бухгалтер  1 
Бухгалтер  
 

2 

Інспектор з кадрів  
 

1 

Оператор котельні  
 

1 

Пибиральник службових 
приміщень 
 

1 

Сестра медична 3 
 

Всього                                                                                                                   47 

 
Секретар ради                                                                                              Ю.М. Оханський 

 
 
 



 
 

Додаток №6 
                                                                                                      до рішення шостої сесії 
                                                                                                       8-го скликання № 287 

                                                                                               від 05.05.2017 року 
 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(юридичної особи) 

 
 

№ 
 п/п 

Назва юридичної 
особи – 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Відділ культури, сім'ї, 
молоді та спорту 
(юридична особа) 
 

Начальник відділу 
 

1 

Заступник начальника відділу 
 

1 

Головний бухгалтер 
 

1 

Бухгалтер  
 

3 

Економіст 1 

Головний спеціаліст з ведення 
кадрової роботи 

1 

Головний спеціаліст 1 

Методист 1-ї категорії 1 

Провідний методист 1 

Всього 11 

 
 

 
Секретар ради                                                                                              Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

05 травня 2017 року                                                                                       № 288 
 
Про зміни в штатному розписі 
міського стадіону 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 26.04.2017 року №70, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Додатку №3 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради №100 від 17 лютого 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  
                                                                                               до рішення 3-ї сесії 

                                                                                                   8-го скликання №100 
                                                                                                        від 17 лютого 2017 року 

зі змінами відповідно до 
рішення 6-ї сесії №288 

від 05 травня 2017 року 
Штатний розпис  

Міського стадіону 
 

1. Директор -1 ст. 
2. Завідуючий господарством – 1 ст. 
3. Прибиральниця – 2 ст. – замінити на прибиральник службових приміщень – 1 ст. та 

прибиральник територій – 1 ст. 
4. Робітник по ремонту стац. Пл. – 1 ст. – замінити на робітник з благоустрою – 1 ст. 
5. Сторож – 3 ст. 
6. Оператор – 1 ст. – замінити на оператор котельні – 1 ст. 
7. Інструктор з фізкультурно-масової роботи – 1 ст. – замінити на інструктор з 

фізкультури – 1 ст. 
 
Секретар ради                                                                               Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

 
 
05 травня 2017 року                                                                                       №   289 
 
Про зміни в штатному розписі 
централізованої бухгалтерії відділу 
культури, сім'ї, молоді та спорту 
 

Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради від 26.04.2017 року №70, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Додатку №2 рішення 4-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради №172 від 28 березня 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
                                                                                               до рішення 4-ї сесії 

                                                                                                   8-го скликання №172 
                                                                                                        від 28 березня 2017 року 

зі змінами відповідно до 
рішення 6-ї сесії №289від 05 

травня 2017 року 
 
 
 

Штатний розпис  
централізованої бухгалтерії відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 

 
1. Головний бухгалтер 1- шт. од. 
2. Бухгалтер – 2 шт. од. – замінити на 3 шт. од. 
3. Бухгалтер економіст – 1 шт. од. – замінити на економіст – 1 шт. од. 

 
Секретар ради                                                                              Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

 
 
05 травня 2017 року                                                                                       № 290 
 
Про зміни в штатному розписі 
дитячо-юнацької спортивної 
школи 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 26.04.2017 року №70, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Додатку №2 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради №101 від 17 лютого 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Додаток  

                                                                                               до рішення 4-ї сесії 
                                                                                                   8-го скликання №172 

                                                                                                        від 28 березня 2017 року 
зі змінами відповідно до 

рішення 6-ї сесії №290 від 
05 травня 2017 року 

Штатний розпис  
Дитячо-юнацької спортивної школи 

 
1. Директор -1 ст. 
2. Заступник директора з навчально тренувальної  роботи – 1 ст. 
3. Тренер по футболу – 2,5 ст. 
4. Тренер з важкої атлетики – 1,5 ст. 
5. Тренер по волейболу  – 1,5 ст. 
6. Тренер по легкій атлетиці – 3 ст. 
7. Медична сестра – 1 ст. – замінити на сестра медична – 1 ст. 

 
Секретар ради                                                                           Ю.М. Оханський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

05 травня 2017 року                                                                                       № 291         
 
Про зміни у штатному розписі  
бібліотечних та клубних працівників  
відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради  
 

Розгляувши звернення начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б., враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку № 3 до рішення 3-ї сесії 8скликання Баранівської міської 
ради № 98 від 17.02.2017 року (зміни зазначені в додатку). 

2. Внести зміни до Додатку № 3 до рішення 3-ї сесії 8скликання Баранівської міської 
ради № 99 від 17.02.2017 року (зміни зазначені в додатку). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 
До рішення 3-ї сесії рішенням  сесії 
Баранівської міської ради № 98 від 17 
лютого 2017 року зі змінами 
відповідно до рішення 6-ї сесії  № 291 
від 05.05.2017 року 

 
 ШТАТНИЙ РОЗПИС 

                    Бібліотечних працівників відділу культури, сім'ї, молоді та спортуБаранівської 
міської ради  

1. смт. Полянка посаду «бібліотекар» замінити на «завідувач бібліотеки» - 1 ст.; 
2. с. Рогачів посаду «бібліотекар» замінити на «завідувач бібліотеки» - 1 ст.; 
3. с. Смолдирів посаду «бібліотекар» замінити на «завідувач бібліотеки» - 1 ст.; 
4. с. Климентіївка посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 1 категорії» - 0,5 ст.; 
5. с. Суємці посаду «бібліотекар» замінити на «завідувач бібліотеки» - 1 ст.; 
6. с. Зеремля. посаду «бібліотекар» замінити на «завідувач бібліотеки» - 1 ст.; 
7. с. Берестівка посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 2 категорії» -   0,5 ст.; 
8. с. Мирославль посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 1 категорії» - 0,5 ст.; 
9. с. Йосипівка посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 1 категорії» -   0,5 ст.; 
10. с. Кашперівка посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 2 категорії» - 0,5 ст.; 
11. с. Вірля посаду «бібліотекар» замінити на «бібліотекар 1 категорії» - 0,5 ст.; 
12. с.Табори бібліотекар – 0,5 ст.; 
13. с.Марківка бібліотекар – 0,5 ст.; 
14. с.Стара Гута бібліотекар – 0,5 ст.; 
15. с.Явне бібліотекар 0,5 ст.; 
16. с.Гриньки бібліотекар – 0,5 ст. 

 
Секретар ради                                                                                     Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток № 3 
До рішення 3-ї сесії 8 – го скликання 
Баранівської міської ради № 99 від 17 
лютого  2017 року  
відповідно до рішення 6-ї сесії  № 291 
від 05.05.2017 року 

 
 

 ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Клубних працівників відділу культури, сім'ї, молоді та спортуБаранівської міської ради 

1. смт. Полянка БК: - директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.; 
2. с. Климентіївка БК: - директор – 1 ст.; 
3. с. Вірля СК: - завідуюча клубом – 1 ст.; 
4. с. Рогачів СБК: - директор – 1 ст.; художній керівник – 0,5 ст.; 
5. с. Смолдирів БК: - директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.; акомпаніатор – 0,5 ст.; 
керівник гуртка – 1 ст.; 
6. с. Суємці БК: - директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.; 
7. с. Жарі СК: - зав.клубом – 0,5 ст.; 
8. с. Зеремля СК: - завідуюча – 1 ст.; 
9. с. Середня СК: - завідуюча – 0,5 ст.; 
10. с. Берестівка СК: - завідуючий – 0,5 ст.; 
11. с.Мирославль БК: - директор – 1 ст.; худ. керівник – 0,5 ст.; 
12. с.Йосипівка СК: - зав.клубом – 1 ст.; 
13. с. Табори СК: - зав.клубом – 0,5 ст.; 
14. с. Марківка СБК: - директор – 1 ст.; худ.керівник – 0,5 ст.; тех.працівник -    0,5 ст. 
замінити на прибиральник службових приміщень – 0,5 ст.; 
15. с. Стара Гута СК: - зав.клубом = 1 ст.; 
16. с. Явне СК: - зав.клубом – 0,5 ст.; 
17. с. Лісове СК: - зав.клубом – 0,5 ст.; 
18. с. Кашперівка СБК: - директор – 1 ст.; 
19. с. Гриньки СК: - зав.клубом – 1 ст.; 
20. с. Озерянка СК: - зав.клубом – 0,5 ст. 
 
 
Секретар ради                                                                  Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

 
 
від 05 травня  2017р.                                                                                          № 292 

 
Про затвердження Положення про 
центр надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради 
 
 

Керуючись статтею 26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного 
положення про центр надання адміністративних послуг»,  рішення першої сесії восьмого 
скликання Баранівської міської ради від 30.12.2016 року №7 «Про утворення та 
затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради» Баранівська міська 
рада     

ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Баранівської 

міської ради (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. 
 
 
 
 

Міський голова        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  



до рішення міської ради 
від 05.05.2017  №  292 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про центр надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради 

 
1. Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської ради (далі – 

центр) - це структурний підрозділ Баранівської міської ради, в якому надаються 
адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами 
надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається 
міською радою. 

Центр підзвітний і підконтрольний Баранівській міській раді та її виконавчому 
комітету, міському голові, першому заступнику міського головиз питань діяльності 
виконавчого органу ради. 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого 
комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням. 

4.Основними завданнями центру є: 
4.1)  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 
4.2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; 
4.3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 
5.Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 
послуг. 

6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджується 
Баранівською міською радою і мають відповідати законодавству України у випадку, 
якщо ним визначено перелік цих послуг. 

На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг 
через центр також можуть надаватися інші адміністративні послуги. 

8. У приміщенні центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення 
копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, 
надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких 
здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації 
матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення відповідно до законодавства. 

9. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та 
інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та 
інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, 
а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів. 

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі 
звертається до адміністратора центру (далі - адміністратор), який організовує надання 
адміністративних послуг. 

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським 
головою відповідно до вимог чинного законодавства. 



12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові та найменування центру. 

13. Основними завданнями адміністратора є: 
14.1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг; 
14.2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) 
відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного 
робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист 
персональних даних”; 

14.3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про 
можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання 
адміністративних послуг; 

14.4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами 
їх надання; 

14.5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

14.6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом; 
14.7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 
14.8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення 

стягнень. 
15. Адміністратор має право: 
15.1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в 
установленому законом порядку; 

15.2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 
адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення; 

15.3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних 
послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, 
вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень; 

15.4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання 
адміністративної послуги; 

15.5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з 
метою забезпечення ефективної роботи центру. 

16. Керівником центру, як виконавчого органу міської ради, є начальник центру 
надання адміністративних послуг Баранівської міської ради (далі – начальник 
центру). 

Начальник центру призначається на посаду та звільняється з посади міським 
головою в порядку передбаченому чинним законодавством. 

17. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр: 
17.1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність 

за організацію діяльності центру; 



17.2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 
надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи 
центру; 

17.3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність 
виконання ними обов’язків; 

17.4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами 
масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів; 

17.5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції 
міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення центру; 

17.6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; 
17.7) здійснює функції адміністратора; 
17.8)виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням 

про центр; 
17.9) на час відсутності начальника центру виконання його обов’язків 

покладається на одного з адміністраторів. 
18. Посадові інструкції начальника центр затверджуються міським головою та 

погоджуються першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, адміністраторів центру затверджуються міським головою та 
погоджуються начальником центру. 

19. Організація роботи центру здійснюється відповідно до Регламенту центру, 
що затверджується рішенням сесії міської ради. 

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або 
організаціями. 

21. Час прийому суб’єктів звернень у центрі є загальним (єдиним) для всіх 
адміністративних послуг, що надаються через центр, і становить п’ять днів на 
тиждень та дев’ять годин на день без перерви на обід. 

22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру 
здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним 
законодавством. 
 

 

Секретар ради                                                  Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
6 сесія 8 скликання 

 
від 05 травня  2017р.                                                                                          № 293 
 
Про надання дозволу на замовлення 
проектно кошторисної документації 
на поточний ремонт офісних приміщень  
Баранівської міської ради по вул. Соборній, 20  

 

З метою приведення у належний стан офісних приміщень Баранівської міської ради, 
керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Замовити проектно-кошторисну документацію на «Поточний ремонт офісних 
приміщень Баранівської міської ради по вул. Соборній, 20». 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 

 

 


