
«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

Про передачу майна із балансу 

Баранівської міської ради на баланс 

відділу культури, сім'ї, молоді та 

спорту Баранівської міської ради   

 

       На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних 
громад», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
рекомендаціями постійних комісій, міська рада 
 
 ВИРІШИЛА:      
       1.  Передати з балансу Баранівської міської ради (Зеремлянський старостинський округ) 
на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради майно, а саме:  
    - Системний блок 1 шт вартістю 2100,00 грн 
    - Безперебійник 1 шт вартістю 290,00 грн 
    - Калькулятор 1 шт вартістю 69,60 грн 
    - Калькулятор з виборів 1 шт вартістю 20,93 грн  
    - Монітор 1 шт 1270,00 грн 
    - Принтер CANON LBP 1120  1 шт вартістю 1030,00 грн   
       2.  Передати з балансу Баранівської міської ради (відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства) на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради матеріали, а саме:  
    - Стовпчики 100*100 в кількості 25 шт на суму 1750,00 грн (міському стадіону)  
       3.  Передати з балансу Баранівської міської ради (відділ діловодства та організаційної 
роботи) на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради майно, 
а саме:  
    - Стіл б/в в кількості 1 шт на суму 346,50 грн (міському стадіону) 
    - Стіл б/в в кількості 1 шт на суму 346,50 грн (МБК) 
      4. Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
делегувати представників у відповідну комісію по прийманню-передачі майна.  
      5.  Акти приймання-передачі майна на з балансу Баранівської міської ради на баланс 
відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради затвердити на сесії 
міської ради.   
      6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
 
                   Міський голова                                                                        А.О.Душко    



«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

 
Про зміни в штатному розписі 

бібліотечних та клубних 

працівників відділу культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради 

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

міської ради від 27.09.2017р. №160, 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 штатних розписів бібліотечних та клубних працівників відділу 
культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради: 

 - ввести додатково 0,5 ст. бібліотекаря с.Марківка та перевести на 1 ст. 
- скоротити 0,5 ст. прибиральника службових приміщень сільського Будинку 

культури с.Марківка. 
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 
 
 

 

 

 
 
 
 



«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

                                          
Про внесення змін до штатного 

розпису Комунальної установи 

«Баранівська бібліотека для 

дорослих та дітей» Баранівської 

міської ради 

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

міської ради від 27.09.2017р. №160, 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 штатного розпису Комунальної установи «Баранівська бібліотека 
для дорослих та дітей» Баранівської міської ради: 

- скоротити посаду  опалювача (сезонного) 1 ст; 
- скоротити посаду робітника з комплексного  обслуговування і ремонту будівлі 0,5 

ст.; 
- ввести посаду робітника з  благоустрою 1 ст. 
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 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

Про зміни в штатному розписі 

Баранівської школи мистецтв 

 

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

міської ради від 27.09.2017року №160, 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. З метою виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України, щодо забезпечення 
потреби в коштах на оплату праці працівникам Баранівської школи мистецтв, внести зміни 
до додатку №2 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради №103 від 17 лютого 
2017 року, (зміни зазначені в додатку). 

2. Скоротити вакансії: 
– бухгалтера     

3. Затвердити новий штатний розпис працівників Баранівської школи мистецтв 
згідно додатку №2. 

4. 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 №2 

до рішення 3 -ї сесії 8-го скликання 
Баранівської міської ради  

                                                                                              №103 від 17.02. 2017р. 
                                                                                              зі змінами відповідно до рішення               

                               7-ї сесії 8-го скликання                     
Баранівської міської ради            

                                                                                              №353 від 08.06.2017 р., 
                                                                                              відповідно до рішення 11 сесії 

                                                                                              8 скликання від 12.10.2017р. №___ 
 

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС 

Баранівської школи мистецтв 
 
 
 

1. Директор – 1 ст. 
2. Заступник директора – 0,5 ст. 
3. Прибиральник службових приміщень – 1 ст.  
4. Секретар – діловод – 0,5 ст. 
5. Концертмейстер -1,44 ст. 
6. Викладач по класу фортепіано – 1,44 ст.; – 1,44 ст.; – 1,44 ст. 
7. Викладач по класу баяна – 0,78 ст.; – 1 ст.; – 1 ст.;  
8. Викладач по класу скрипки – 1 ст.; – 1,44 ст. 
9. Викладач по класу гітари – 1,33 ст.: – 1,44 ст. 
10. Викладач – методист по класу акордеона – 1,44 ст. 
11. Викладач по класу духових інструментів – 1,44 ст.; – 1 ст.; – 1 ст. 
12. Викладач по класу теорії – 0,78 ст.; – 1,44 ст.: – 1 ст.; 
13. Викладач по класу хореографії – 1,44 ст. 
14. Художній клас – 1,44 ст.; – 1 ст. 
15. Викладач естрадного мистецтва – 1,44 ст.; – 1,44 ст. 
16. Вакансія по класу скрипки – 0,44 ст. 
17. Вакансія по класу духових інструментів – 0,44 ст. 
18. Вакансія по класу баяна – 0,66 ст. 

 
 
 
Секретар ради                                                                             Ю.М.Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

Про приєднання до 

європейської ініціативи 

«Угода мерів» 

 
 

Розглянувши подання міського голови, відповідно до ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів» (Covenant of Mayors for Climate 

and Energy). 
2. Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на себе 

зобов`язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших 
парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення 
енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати 
стійкість за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату. 

3. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича від імені 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади підписати угоду за формою 
приєднання. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 3-ої сесії 8-го скликання 
Баранівської міської ради від 17.02.2017 № 87 «Про приєднання до європейської ініціативи 
«Угода мерів». 

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                                А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 



 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 

  

Про внесення змін до Програми  
соціального захисту населення  
об’єднаної територіальної громади 
Баранівської міської ради на 2017-2018  роки 
 
 З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради залізничним транспортом приміського 
сполучення, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про 
залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», 
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і  соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону 
дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 17 травня 1993р. № 354 «Про безплатний проїзд на транспорті 
загального користування», від 16.12.2009р. № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку 
обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих 
категорій громадян», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Доповнити п. V  «Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту 

населення об’єднаної територіальної громади Баранівської міської ради на 2017-2018 
роки» 

 
№ Назва 

напрямку 
діяльності 

Перелік 
заходів 
програми 

Термін 
викона
ння 

Викона
вці 

Джерела 
фінансува
ння 

Орієнтовані 
обсяги 
фінансування, 
тис. грн.. 

Очікуваний 
результат 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Відшкодуван

ня витрат за 
пільговий 
проїзд 

Субвенція 
до 
районного 
бюджету 

2017-
2018рр
. 

Міська 
рада 

Міський 
бюджет  

В 
межах 
факти
чних 
витрат 

В 
межа
х 
факти
чних 
витра
т 

Забезпеченн
я 
дотримання 
законодавст
ва щодо 
пільгового 
перевезення 

 



 
 

2. Доповнити п. 6 «Фінансування програми, строки виконання»  абзацом: 
«Відшкодування понесених регіональною філією Південно-Західної залізниці ПАТ 
«Українська залізниця» фактичних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
Баранівської міської ради залізничним транспортом проводиться шляхом надання до 
Управління праці та соціального захисту населення  Баранівської РДА належним чином 
завірених документів, що свідчать про вищезгадані витрати. На підставі відповідного 
звернення УПСЗН Баранівської РДА до Баранівської ОТГ, кошти міського бюджету у 
вигляді «Іншої субвенції» спрямовуються до Баранівської районної ради (з беззаперечною 
умовою цільового використання таких коштів). Передачі бюджетного трансферту передує 
перегляд договору «Про надання трансфертів» через зміну додатку до договору. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію        
міської ради з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення.  

 
Міський голова                                                                       А.О.Душко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                           «Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання  

 10 жовтня 2017 року              №__________ 
Про надання дозволу щодо передачі в оренду 

частини нежитлового приміщення комунальної  

власності  Баранівської міської ради 

               

 Розглянувши клопотання №921 від 19.09.2017 року, заступника головного лікаря 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні О.О. Ніколайчук, про надання 
дозволу на передачу в оренду частини нежитлового приміщення комунальної власності 
Баранівської міської ради, а саме: кабінету, площею 15,1 кв.м., що знаходиться  на першому 
поверсі поліклініки, для розміщення філії благодійної організації «Лікарняна каса 
Житомирської області» , керуючись ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», ст.ст.25,26.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
                                                                  ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл Баранівській комунальній центральній районній лікарні щодо 
передачі в оренду частини нежитлового приміщення комунальної власності Баранівської 
міської ради , а саме: кабінету площею 15,1 кв.м., що знаходиться на першому поверсі 
поліклініки, для розміщення філії благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської 
області». 

2. Виготовити документацію з проведення незалежної оцінки кабінету площею 15,1 
кв.м., що знаходиться на першому поверсі поліклініки, для розміщення філії благодійної 
організації «Лікарняна каса Житомирської області». 

3. Провести конкурс на право оренди комунального майна Баранівської міської ради. 
4. Головному лікарю Баранівської  КЦРЛ  Шатровському І.В.: 
- розпочати процедуру передачі вищезазначеного нежитлового приміщення в 

оренду на конкурсній основі; 
- після закінчення конкурсного відбору заключити договір оренди з переможцем 

конкурсної процедури. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника з питань 

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

 

 

Міський голова                                                                                       А.О. Душко 

 
 
 
 



 
 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання  

 

10 жовтня  2017 року             №__________ 
Про затвердження акту приймання – передачі  

майна у комунальну власність Баранівської міської ради 

 

              На виконання рішення десятої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради 
від 29 серпня 2017 року №496 «Про безоплатне прийняття нерухомого майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ міста району у комунальну власність 
Баранівської міської ради», керуючись ст.ст.25,60 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. Затвердити акт прийому передачі нерухомого майна, а саме: нежитлового 
приміщення за адресою: м.Баранівка вул.Соборна,55 для розміщення філіалу Управління 
надання соціальних послуг Баранівської міської ради та центру інклюзивної освіти,  із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району у 
комунальну власність Баранівської міської ради (додається). 

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

 

 

Міський голова                                                                                       А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 «Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання  

10  жовтня  2017 року             №__________ 
Про надання дозволу щодо передачі в оренду 

частини нежитлового приміщення комунальної 

власності Баранівської міської ради 

Розглянувши клопотання начальника УДППЗ «Укрпошта» №01-279 від 25.09.2017 
року Г.С.Бущенко, щодо розміщення відділення поштового зв’язку в приміщенні 
Полянківської селищної ради, що знаходиться за адресою: Житомирська область 
Баранівський район с.м.т.Полянка вул.Калініна,3, керуючись рішенням Баранівської міської 
ради №592 від 07.12.2011 року «Про затвердження методики і порядку використання 
орендної плати за користування майном власності територіальної громади міста Баранівка» 
, ст.ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст.25,26,59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл УДППЗ «Укрпошта» на передачу в оренду майна комунальної 
власності Баранівської міської ради, а саме: частини нежитлового приміщення 
Полянківської селищної ради, площею 23 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
область Баранівський район с.м.т.Полянка вул.Калініна,3, для розміщення відділення 
поштового зв’язку. 

2. Встановити УДППЗ «Укрпошта» орендну плату  в розмірі 1 гривня 00 коп. за 1 
квадратний метр в місяць без ПДВ, на частину нежитлового приміщення Полянківської 
селищної ради, площею 23 кв.м. за адресою: Житомирська область Баранівський район 
с.м.т.Полянка вул.Калініна,3 з відшкодуванням вартості опалення пропорційно займаній 
площі та за використану електричну енергію за діючим в розрахунковий період тарифом, 
згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку спожитої електричної 
енергії. 

3. Укласти договір оренди  з УДППЗ «Укрпошта» строком на 2 роки 9 місяців. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника з питань 

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

 
           

  Міський голова                                                                                   А. О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 
 

Про внесення змін до штатного 

розпису Комунальної установи 

«Баранівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  

Баранівської міської ради 

 
Розглянувши лист головного лікаря Комунальної установи «Баранівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Суса В.С.,  від 27.09.2017р. №159, з метою організації опалювального 
сезону, 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 штатного розпису Комунальної установи ««Баранівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради : 

-  ввести посади опалювачів  4,5 ставки відповідно до Додатку 1. 
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 1. 

ЗМІНА ДО ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 
КУ  "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

з 10.10.2017року 
ВВЕСТИ до штатного розпису 

Назва структурного підрозділу та посада кількість штат. посад 

Фельдшерський пункт с.Йосипівка   
Опалювач 0,5 

Фельдшерський пункт с.Мирославль   
Опалювач 0,5 

СУЄМЕЦЬКА  АЗПСМ   
Опалювач 0,5 

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Зеремля   
Опалювач 1 

Фельдшерський пункт с.Табори   
Опалювач 1 

Фельдшерський пункт с.Вірля   
Опалювач 0,5 

Фельдшерський пункт с.Климентіївка   
Опалювач 0,5 



Всього 4,5 
Секретар ради                                                            Ю.М.Оханський 

 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 
 

 
«Про реорганізацію фельшерського пункту в с.Марківка 
в фельшерсько-акушерський пункт с.Марківка» 
 

Розглянувши  лист головного лікаря Баранівського ЦПМСД від 27.09.17р.№159, 
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.  Реорганізувати «фельшерський пункт»  с.Марківка в «фельшерсько-

акушерський пункт»  с.Марківка. 
2. Внести зміни до штатного розпису відповідно до  Додатку1. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови – Кокітко Н.В. та комісію з питань освіти, культури, охорони здоров»я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 

Міський  голова                                                    А.О.Душко 
 
 

Додаток 1. 
ЗМІНА ДО ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 

КУ  "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

з 10.10.2017 
року 
 

                                                 ВВЕСТИ до штатного розпису 

Назва структурного підрозділу та посада 
кількість 

штат. посад 

Фельдшерсько – акушерський пункт с.Марківка 
 

Сестра медична 1 

  
Секретар ради                                                            Ю.М.Оханський 

 



 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 
 

 

 

Про списання  

контейнерів для сміття  

 

 
Розглянувши акт обстеження чотирьох контейнерів для сміття від 21 вересня 2017р.,  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 
рекомендації комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл на списання основних засобів (контейнерів для сміття), які стали 
непридатними для подальшого використання, а саме:   

1) 1шт - залишкова вартість 656,50 грн (інвентарний №10640038) 
2) 1шт - залишкова вартість 656,50 грн (інвентарний №10640041)     
3) 1шт –залишкова вартість 656,50 грн (інвентарний №10640042)        
4) 1шт – залишкова вартість 670,50 грн (інвентарний №10640044)       
2.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.)     
 
 

Міський  голова                                                    А.О.Душко 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Проект» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

11 сесія 8 скликання 

від 12 жовтня 2017 р.                                                                                   №_ 
 

 

Про введення штатних 

одиниць в заклади освіти 

 

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 

ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року №1205 «Про затвердження 
Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

 В И Р І Ш И Л А:   

 
1. Ввести в штатний розпис Баранівського дошкільного навчального закладу  

«Сонечко» 0,25 ставки вихователя для супроводу  дітей в шкільному автобусі; 
2. Ввести в штатний розпис Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 

0,75 ставки вихователя для супроводу  дітей в 3-х шкільних  автобусах; 
3. Ввести в штатний розпис Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.  0,25 ставки вихователя 

для супроводу  дітей в шкільному автобусі; 
4.Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити в 

установленому порядку всі необхідні дії щодо призначення педагогічних працівників на 
дані посади. 

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

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 


