БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 року

№545

Про внесення змін
до міського бюджету на 2017 р.
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 28.08.2017, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями
внесеними рішеннями від 17.02.2017 №63, від 28.03.2017 №145, від 06.04.2017 №226, від
05.05.2017 №249, від 08.06.2017 №328, від 17.07.2017 №360, від 01.08.2017 №468 та від
29.08.2017 №485:
1.1. В пункті 1.1 цифри 126505701,28грн., 115436310,28грн., 11069391,00грн. та
9314491,00грн.
замінити відповідно цифрами 133071558,05грн., 121059870,05грн., 12011688,00грн. та
10256788,00грн.
1.2. В пункті 1.2 цифри 127119054,28грн., 108672141,28грн. та 18446913,00грн.
замінити відповідно цифрами 133684911,05грн., 108672141,28грн. та 18446913,00грн.
1.3. В пункті 3 цифри 108672141,28грн. та 18446913,00грн. замінити відповідно на
121059870,05грн. та 12011688,00грн.
1.4. В пункті 17 цифри 3123245,00грн. замінити на 3385533,00грн.
2. Додатки №1-6 викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 546

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
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд гр.Бахуринській О.С.,
Бахуринському М.С.
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 та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
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.Бахуринській Олені Сергіївні та гр.Бахуринському Миколі
Сергійовичу, які ХХХХХХХХ в с.Хотів Києво-Святошинського району Київської області,
загальною площею 0,0272 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в м.Баранівка ХХХХХХХ, Житомирської області. Дана
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Бахуринській Олені Сергіївні та гр.Бахуринському Миколі Сергійовичу в
довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
м.Баранівка ХХХХХХХХХ, Житомирської області, площею 0,0272 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер
земельної ділянки - 1820600000:01:002:0929.
3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0272 га в
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на
сесії міської ради.
4. Гр.Бахуринській О.С та гр.Бахуринському М.С.:
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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 547

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Базьку В.К.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Базьку Володимиру Кузьмичу, який проживає по
ХХХХХХХХ в м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
м.Баранівка ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та
громадської забудови.
2. Передати гр.Базьку Володимиру Кузьмичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
м.Баранівка ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та
господарськими спорудами – 0,0512 га; рілля – 0,0309 га; багаторічні насадження – 0,0179 га,
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1553.
3. Гр.Базьку В.К.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 548

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Куцан Т.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Куцан Тетяні Миколаївні, яка проживає в с.Стара Гута,
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Ситисько по
ХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської
забудови.
2. Передати гр.Куцан Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
с.Ситисько ХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та
господарськими спорудами – 0,1131 га; рілля – 0,0872 га; багаторічні насадження – 0,0497 га,
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки - 1820680400:05:001:0050.
3. Гр.Куцан Т.М.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 549

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Куцану О.С.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Куцану Олегу Сергійовичу, який проживає по ХХХХХХХ
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Стара Гута по
ХХХХХХХХХ, Баранівського району. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Куцану Олегу Сергійовичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Стара
Гута по ХХХХХХХХ Баранівського району, Житомирської оласті, площею 0,2500 га, в тому
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0556 га; рілля – 0,1753 га;
багаторічні насадження – 0,0191 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 1820683600:02:002:0249.
3. Гр.Куцану О.С.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 550

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Нехрищенюку М.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Нехрищенюку Михайлу Вікторовичу, який проживає по
ХХХХХХ в м.Києві, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Гриньки, ХХХХХХ. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Нехрищенюку Михайлу Вікторовичу у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в
межах с.Гриньки, ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500
га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0891 га; рілля –
0,1428 га; багаторічні насадження – 0,0181 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 1820683000:04:001:0228.
3. Гр.Нехрищенюку М.В.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 551

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Пилипчук Ф.О.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Пилипчук Феліксі Олександрівні, яка проживає по
ХХХХХХХХХ в м.Хмельницькому Хмельницької області, загальною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
ХХХХХХХХ в смт.Полянка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Пилипчук Феліксі Олександрівні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
смт.Полянка, ХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та
господарськими спорудами – 0,0297 га; рілля – 0,0865 га; багаторічні насадження – 0,0338 га,
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки - 1820656300:01:001:0212.
3. Гр.Пилипчук Ф.О.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 552

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Савчук В.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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.Савчук Валентині Василівні, яка проживає по ХХХХХХХ в с.Рогачів Баранівського району,
Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ в с.Рогачів,
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії
земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Савчук Валентині Василівні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Рогачів,
ХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими
спорудами – 0,0390 га; рілля – 0,1539 га; багаторічні насадження – 0,0571 га, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер
земельної ділянки - 1820684800:06:003:0275.
3. Гр.Савчук В.В.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12 жовтня 2017р.

№ 553

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Щирському А.П.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Щирському Анатолію Павловичу, який проживає по
ХХХХХХ, м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,0660 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.ХХХХХХХХ,
м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Щирському Анатолію Павловичу у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в
межах м.Баранівка по вул.ХХХХХХХ, Житомирської області, площею 0,0660 га, в тому
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0415 га; рілля – 0,0219 га;
багаторічні насадження – 0,0026 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:002:0926.
3. Гр.Щирському А.П.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12 жовтня 2017р.

№ 554

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Цимбалюк А.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Цимбалюк Аллі Вікторівні, яка проживає в с.Табори,
Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Садовій,22,
с.Табори, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Цимбалюк Аллі Вікторівні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Табори
по ХХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1181 га; рілля – 0,1319 га;
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки - 1820682600:04:001:0138.
3. Гр.Цимбалюк А.В.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12 жовтня 2017р.

№ 555

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Рудніцькій Г.О.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність грРудніцькій Галині Олексіївні, яка проживає по ХХХХХХХ,
с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,1545 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
ХХХХХХХ, с.Вірля.. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та
громадської забудови.
2. Передати гр.Рудніцькій Галині Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Вірля
ХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1545 га, в тому числі: під
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0409 га; рілля – 0,0953 га; багаторічні
насадження – 0,0183 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820680800:03:002:0076.
3. Гр.Рудніцькій Г.О.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
від

12 жовтня 2017р.

№556

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.Павленку А.Т.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж 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.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, 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 у власність гр.Павленку Андрію Тимофійовичу, який проживає по
ХХХХХХХХ, м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 01000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
ХХХХХХХХХХ, м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Павленку Андрію Тимофійовичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
м.Баранівка по ХХХХХХХХХХ, Житомирської області площею 0,1000 га, в тому числі: під
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0673 га; рілля – 0,0249 га; багаторічні
насадження – 0,0078 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1554.
3. Гр.Павленку А.Т.:
3.1. Після затвердження технічної 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
11 сесія 8 скликання
№557

від 12 жовтня 2017р.
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.Бадовському В.І.

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.12,33,118,125,126,1861
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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.Бадовському Віктору Івановичу, який проживає с.Зеремлі, Баранівського району,
Житомирської області, загальною площею 0,5426 га для ведення особистого селянського
господарства в с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Бадовському Віктору Івановичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Зеремля
Баранівського району Житомирської області, площею 0,5426 га, в тому числі: рілля – 0,5426
га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 1820682200:05:001:0286.
3. Гр.Бадовському В.І.:
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме
майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№ 558

від 12 жовтня 2017р.
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.Семенюку Ю.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.12,33,118,125,126,1861
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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.Семенюку Юрію Васильовичу, який проживає с.Гриньки, Баранівського району,
Житомирської області, загальною площею 0,6811 га для ведення особистого селянського
господарства в с.Гриньки, ХХХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області. Дана
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Семенюку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
с.Гриньки,ХХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,6811 га, в
тому числі: рілля – 0,6811 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер земельної ділянки - 1820683000:04:001:0229.
3. Гр.Семенюку Ю.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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 559

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.Козачку С.Т.
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.12,33,118,125,126,1861
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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.Козачку Сергію Тимофійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, м.Баранівка,
Житомирської області, загальною площею 0,2480 га для ведення особистого селянського
господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХ Житомирської області. Дана земельна ділянка
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Козачку Сергію Тимофійовичу у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах
м.Баранівка, ХХХХХХХХ, площею 0,2480 га, в тому числі: рілля – 0,2480 га, для ведення
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:005:1552.
3. Гр.Козачку С.Т.:
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 не прийнято
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№

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.Кондратюк Л.В.
Розглянувши заяву гр.Кондратюк Л.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Кондратюк Людмилі Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, ХХХХХХХХХ,
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської
області. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кондратюк Л.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 561

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.Кравчук Н.В.
Розглянувши заяву гр.Кравчук Н.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Кравчук Наталії Василівні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХ,
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства в м.Баранівка, Житомирської області. Дана земельна
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кравчук Н.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 562

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.Кузьмінчуку В.Ю.
Розглянувши заяву гр.Кузьмінчука В.Ю., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Кузьмінчуку Валентину Юрійовича, який проживає в м.Баранівка
ХХХХХХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства в районі Табори, м.Баранівка, Житомирської області.
Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кузьмінчуку Валентину
Юрійовичу 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 не прийнято
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№

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.Кондратюк О.В.
Розглянувши заяву гр.Кондратюк О.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Кондратюк Олені Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, ХХХХХХХХХ
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської
області. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кондратюк О.В. 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 НЕ ПРИЙНЯТО
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№

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.Літвінчика Я.В.
Розглянувши заяву гр.Літвінчика Я.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Літвінчику Ярославу Вікторовича, який проживає в м.Баранівка ХХХХХХХ,
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Літвінчику Я.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 565

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.Кондратьєвій А.В.
Розглянувши заяву гр.Кондратьєвої А.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні, яка проживає в м.Баранівк, ХХХХХХХХХ,
Житомирської області, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського
господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка
відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кондратьєвій А.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 566

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.Савичу В.М.
Розглянувши заяву гр.Савича В.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Савичу Володимиру Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХ,
Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га для ведення особистого селянського
господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка
відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Савич В.М. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 567

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.Бугаю В.М.
Розглянувши заяву грБугаю В.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель
запасу гр.Бугаю Вадиму Михайловичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХ,
Житомирської області, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського
господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка
відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бугаю В.М. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 568

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян про припинення права користування земельною ділянкою та
керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бичківської Марії Петрівни,
який проживає в с.Зеремля ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,5000 га для ведення
особистого селянського господарства, що знаходиться в селі Зеремля, в зв,язку з
добровільною відмовою, та передати її до земель запасу сільськогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Романовської Ніни Іванівни,
яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для ведення
особистого селянського господарства, що знаходиться в районі РТП, в зв,язку з
добровільною відмовою, та передати її до земель запасу сільськогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади.
3.

Припинити право користування земельною ділянкою гр.Стельмах Людмили Іванівни,
яка проживає в м.Біла Церква, ХХХХХХХ загальною площею 0,1200 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку по ХХХХХХХ, в зв,язку з
добровільною відмовою, та передати її до земель запасу житлової та громадської
забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади.

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Талька Петра Анатолійовича,
який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХ, загальною площею 0,1500 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, що знаходиться по ХХХХХХХХ, в зв,язку з
добровільною відмовою, та передати її до земель запасу житлової та громадської забудови
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 569

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка
для індивідуального садівництва гр.Бабенку М.О.

Розглянувши заяву гр.Бабенко М.О. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись
ст.12,35,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної

ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади гр.Бабенко Миколі Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХ,
кв.1, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва. Дана
земельна ділянка розташована в м.Баранівка, ХХХХХХХ, і відноситься до категорії
земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати
земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. .Бабенко М.О. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 564

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка
для індивідуального садівництва
гр.Літвінчику Я.В.
Розглянувши заяву гр.Літвінчика Я.В. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись
ст.12,35,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади гр.Літвінчику Ярославу Вікторовичу, який
проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ1, орієнтовною загальною площею 0,1200
га для індивідуального садівництва. Дана земельна ділянка розташована в
с.Глибочок, Баранівського району Житомирської області, і відноситься до
категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Літвінчику
Я.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 563

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка
для індивідуального садівництва гр.Кондратюк О.В.

Розглянувши заяву гр.Кондратюк О.В. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись
ст.12,35,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади гр.Кондратюк Олені Вікторівні, яка
проживає в с.Глибочок, ХХХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської
області, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для індивідуального
садівництва. Дана земельна ділянка розташована в с.Глибочок Баранівського
району Житомирської області, і відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
4. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Кондратюк
О.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 560

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка
для індивідуального садівництва гр.Кондратюк Л.В.

Розглянувши заяву гр.Кондратюк Л.В. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись
ст.12,35,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади гр.Кондратюк Людмилі Вікторівні, яка
проживає в с.Глибочок, вул.ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської
області, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для індивідуального
садівництва. Дана земельна ділянка розташована в с.Глибочок Баранівського
району Житомирської області, і відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
6. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Кондратюк
Л.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 570

Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної
ділянки ТОВ «Декор Україна»
Розглянувши заяву директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., договір
оренди землі, зареєстрований у відділі економічного, агропромислового розвитку,
архітектури та житлово-комунального господарства
Баранівської районної
державної адміністрації Житомирської області 22.06.2017 року, та керуючись
ст.12,127,128 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок товариства з
обмеженою відповідальністю «Декор Україна» в м.Баранівка по вул.Першотравенській,30
площею
0,6991
га,
кадастровий
номер
1820600000:01:006:0039,
та
по
вул.Першотравенській,30-А
площею
0,5100
га,
кадастровий
номер
1820600000:01:006:0038, для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості.
2.Зобов,язати директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. укласти з Баранівською
міською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної
ділянки в місячний строк з моменту прийняття цього рішення.
3.Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради
укласти:
- Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з
ТОВ «Декор Україна».;
- Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.
Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
провести за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого ТОВ «Декор Україна».

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 571

Про поновлення дії
договорів оренди землі
ПП «Екосервіс»
Розглянувши заяву генерального директора ПП «Екосервіс» Ліпіної Т.В. про поновлення
дії договорів оренди землі, які зареєстровані в відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області,
керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Поновити терміном на п’ять років дію договорів оренди земельної ділянки, які
укладений між Баранівською міською радою та приватним підприємством «Екосервіс» для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельні ділянки :
площею 1,4670 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0043;
площею 0,4617 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0042;
площею 0,1173 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0044;
площею 0,0203 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0045;
площею 0,3415 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0019;
площею 0,3598 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0020;
площею 0,0203 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0021;
які знаходяться в м.Баранівка по вул.І.Франка,104а (розмір орендної плати – 3 % від
нормативно-грошової оцінки землі).
2. Генеральному директору ПП «Екосервіс» Ліпіній Т.В., укласти додаткову угоду до
договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.
3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної
власності.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№572

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для будівництва та обслуговування
житлового будинку з подальшою передачею у
власність гр.Бєліці В.О.
Розглянувши заяву гр.Бєліци В.О., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель що
перебувають в користуванні гр.Бєліци Віталія Олексійовича, який проживає в м.Баранівка
ХХХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку по ХХХХХХХ в м.Баранівка. Дана земельна ділянка
відноситься до земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бєліці В.О. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 573

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для будівництва та обслуговування
житлового будинку з подальшою передачею у
власність гр.Бугаю В.М.
Розглянувши заяву гр.Бугая В.М., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель що
перебувають в користуванні гр.Бугая Вадима Михайловича, який проживає в м.Баранівка
ХХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку по ХХХХХХХХХ в м.Баранівка. Дана земельна ділянка
відноситься до земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бугаю В.М. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 574

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для будівництва та обслуговування
житлового будинку з подальшою передачею у
власність гр.Кондратьєвій А.В.
Розглянувши заяву гр.Кондратьєвої А.В., 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель, що
перебувають в користуванні гр.Кондратьєвої Анжели Вікторівни, яка проживає в
м.Баранівка, ХХХХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку по ХХХХХХХХ в м.Баранівка. Дана
земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кондратьєвій А.В. 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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 575

Про внесення змін до рішення
6 сесії 8-го скликання
від 05.05.2017р. № 275
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 6 сесії 8 скликання Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку набуття прав на землю», ЗУ«Про державну реєстрацію речового права 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення 6 сесії 8-го скликання від 05.05.2017р. № 275 «Про внесення
змін до рішень Баранівської міської ради », а саме:
в п.1 даного рішення слова «площею 0,75 га» замінити на слова «площею 0,10 га»,
також доповнити, що земельна ділянка розташована по вул.Зарічній,1.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№576

Про затвердження положення
про порядок звільнення земельних ділянок,
що зайняті без правових підстав та
належать до комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади
(регуляторний акт)
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності про необхідність затвердити положення про порядок
звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної
власності керуючись відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону
України «Про місцеве самоврядування України» Закону України « Про регулювання
містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 року № 244, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без
правових підстав та належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади.
2. Дане рішення публікується в засобах масової інформації для обговорення
територіальної громади.
3. Розглянути даний проект рішення на черговій сесії міської ради з метою прийняття
його як регуляторного акту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

Міський голова

А.О.Душко

Додаток 1.
до рішення 11-ї сесії
Баранівської міської ради №576
від 12.10.2017р.
Положення про порядок звільнення
земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та
належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади
1.

Загальні положення

1.1. Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових
підстав, від незаконно встановлених тимчасових споруд (надалі Положення) розроблений
відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про
місцеве самоврядування України» Закону України « Про регулювання містобудівної
діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 21.10.2011 року № 244.
1.2. В даному Порядку поняття вживаються в такому значенні:
Мала архітектурна споруда (далі МАФ) – невелика споруда декоративного, допоміжного чи
іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських
місць і міських об'єктів, організації простору та доповняє композицію будинків, будівель, їх
комплексів.
Тимчасова споруда (далі ТС) – торгівельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що
виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд,
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється
тимчасово.
1.3. Дія даного Порядку поширюється на будівельні матеріали, конструкції, тощо, що
складуються на земельних ділянках міської ради ( в тому числі наданих в оренду), якщо такі
матеріали розміщенні з порушенням правил благоустрою або з порушення правил безпеки.
1.4.
Це Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення
демонтажу ТС, МАФ розміщених з порушенням вимог чинного законодавства України
Демонтаж, перевезення, зберігання незаконно встановлених ТС, МАФ (власники яких
ухиляються від демонтажу, або власники яких невідомі), здійснюється комунальним
підприємством або іншим суб'єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір за
власні кошти або за кошти міського бюджету, з наступним відшкодуванням усіх витрат
власником ТС, МАФ, винним у порушенні.
1.5.
Земельні ділянки зайняті самовільно розміщеними ТС, МАФ та на які не оформленні
належним чином документи щодо землекористування, вважаються самовільно зайнятими.
2.

Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті
без правових підстав та демонтаж ТС і МАФ

2.1.
Демонтажу підлягають незаконно встановленні ТС, МАФ, а відповідна земельна
ділянка підлягає приведенню у попередній стан та поверненню власнику у випадках:
•
відсутність паспорта прив’язки ТС, МАФ, інших дозвільних документів;
•
анулювання паспорта прив’язки ТС, МАФ, закінчення терміну його дії;
•
самочинного розміщення ТС, МАФ;
•
у разі невідповідності розташування ТС, МАФ, паспорту прив’язки, будівельним
нормам;
•
відсутність документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
•
за рішенням судових органів або поданням інших органів державної влади;
•
в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами міської ради, її
виконавчого комітету, чинним законодавством України.
2.2.
У разі виявлення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав, самочинно
розміщених ТС, МАФ без відповідної оформленої в установленому порядку дозвільної

документації та за наявності підстав для знесення (демонтажу), передбачених п. 2.1. даного
Положення, складається протокол Комісії з питань звільнення земельних ділянок від
незаконно встановлених ТС, МАФ на території Баранівської об’єднаної громади ( далі Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. На підставі
протокольного рішення Комісії начальник відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності готує проект рішення про звільнення земельних ділянок від
ТС, МАФ, які встановленні з порушенням вимог чинного законодавства України та з
переліком ТС і МАФ, які підлягають знесенню (демонтажу) і надає його на розгляд
виконавчого комітету Баранівської міської ради
2.3.
Прийняте рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про демонтаж та
звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених ТС, МАФ розміщується на
офіційному сайті Баранівської міської ради.
2.4.
На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про
демонтаж та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених ТС, МАФ на території
Баранівської об’єднаної територіальної громади, готується попередження (з посиланням на
відповідне рішення виконавчого комітету) і наклеюються на ТС, МАФ з проведенням
фотофіксації. В попередженні визначається термін усунення власником порушень та
приведення земельної ділянки у попередній стан.
2.5.
У разі невиконання власником ТС, МАФ вимог щодо усунення порушень протягом
строку зазначеного у попередженні, демонтаж ТС, МАФ виконується комунальним
підприємством або іншим суб’єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір.
Під час демонтажу у разі необхідності залучаються представники державних органів,
районних служб та організацій (ДАІ, УМВС України, РЕМ, водоканал та інші).
2.6. У випадку якщо ТС, МАФ не мають власника або власник не відомий демонтаж
здійснюється за результатами обстеження Комісією, відповідно до даного Порядку.
2.7.
Демонтаж ТС, МАФ здійснюється в наступному порядку:
2.7.1. Комісія складає акт демонтажу ТС, МАФ (додаток 1 до Положення), який містить:
1)
Дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, МАФ, підстави для їх
демонтажу;
2)
Прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх підписи;
3)
Найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та відключення від
інженерних мереж;
4)
Опис ТС, МАФ, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність
підключення до мереж електро – та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків,
пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків тощо:
5)
Відомості про власника ТС, МАФ;
6)
Фото фіксацію (відео) ТС, МАФ з чотирьох сторін;
7)
У разі необхідності опис (інформація щодо майна, що знаходиться в об'єкті
демонтажу).
2.7.2. Після складання акту демонтажу, ТС, МАФ опечатується, демонтується і перевозиться
на майданчик тимчасового зберігання, який організовує та облаштовує суб'єкт
господарювання, задіяний у демонтажі.
2.8.
Витрати по знесенню (демонтажу) та перевезенню ТС, МАФ до вказаних майданчиків
покладаються на суб'єкт господарювання безпосередньо задіяний в демонтажі та в
подальшому компенсується власниками ТС, МАФ.
2.9.
Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС, МАФ
відшкодовують їх власники.
2.10. Якщо власник демонтованої ТС, МАФ невідомий видатки на демонтаж та зберігання їх
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету або суб'єкта господарювання, що здійснює
демонтаж та зберігання.
2.11. Демонтовані ТС, МАФ повертаються власнику після надання відповідних документів, які
засвідчують право власності, та після оплати ним робіт по відключенню від інженерних
мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, розвантаженню, зберіганню, відновлення
благоустрою на місці демонтованих ТС, МАФ згідно з розрахунками, наданими суб'єктами
господарювання, що були задіяні в демонтажі.
2.12. Для власників ТС, МАФ розмір плати встановлюється та складається за :
1) демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до
калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який безпосередньо займався демонтажем;

2) зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу
зберігання;
3) відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктом
господарювання, які безпосередньо займалися відключенням;
4) відновлення благоустрою на місці демонтажу ТС, МАФ – у відповідності до калькуляції,
наданої суб'єктом господарювання, з яким укладено договір на виконання робіт по
відновленню благоустрою.
2.13. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих ТС,
МАФ, власники яких не з'явилися за їх поверненням, від власників яких або їх представників
не надійшла заява про повернення демонтованої ТС, МАФ та не сплатили витрати,
передбачені пунктом 2.11 даного Порядку, рішення щодо їх подальшого використання
приймає виконавчий комітет Баранівської міської ради відповідно до вимог діючого
законодавства.
У випадку якщо власник протягом шести місяців після демонтажу ТС, МАФ (відповідно до ч.
1 ст. 347 Цивільного кодексу України) не забирає належне йому майно то воно може бути
реалізоване згідно чинного законодавства України з подальшою компенсацією затрачених
коштів на демонтаж, зберігання та повернення залишків коштів боржнику (власнику).
Секретар ради

Ю.М.Оханський

Додаток 1 до Положення
АКТ №_______
демонтажу ТС, МАФ
о _______ годині

____ _____________ 20 ____ року

м. Баранівка

На виконання рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від______________
№_____ «__________________________________________», у присутності комісії з питань
демонтажу та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд
1. __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)
проведено відключення ТС, МАФ від електромереж.
2. __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтування споруди)
проведено демонтаж ТС, МАФ та його вивезення.
Адреса розташування ТС, МАФ ________________________________________
Власник (користувач) ТС, МАФ ________________________________________
Зовнішні ознаки ТС, МАФ _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________
(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до електро- та водопостачання тп
перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків
тощо).
Фотофіксація проводилась __________________________________ (додається).
(назва , модель фото-, відеопристрою)
Голова комісії ________________________________________________________
Члени комісії
_________________________________________________________________________________

____________________________________________
Секретар ради

Ю.М. Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 577

Про надання дозволу на виготовлення
детального плану території
Розглянувши заяву Прокопчук Н.Ю. про необхідність виготовлення детального плану
території по вул.ХХХХХХХХ в м.Баранівка, 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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

2.
3.

Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,0034 га
для зміни цільового призначення земельної ділянки з земель для будівництва та
обслуговування житлового будинку на землі для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м.Баранівка по вул.ХХХХХХХХ, з навколишнім оточенням.
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.
Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до
чинного законодавства.

Міський голова

Душко А.О.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№578

Про виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки площею 0,2663 га по вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки,
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий
номер – 1820600000:01:004:1544) площею 0,7140 га для розміщення та експлуатації
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по
вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки:
ділянка №1 – 0,5469 га;
ділянка №2 – 0,1002 га.
ділянка №3 - 0,0464
ділянка №4 – 0,0205га
2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні
ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в
Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії
міської ради.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№579

Про поновлення дії
договору оренди землі
ФОП Федорів Т.О.
Розглянувши заяву ФОП Федорів Т.О. про поновлення дії договору оренди землі, який
зареєстрований в відділу Держземагентства в Баранівському районі 23.04.2012 р., керуючись
ст.12,93,124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на п’ять років дію договору оренди земельної ділянки, який
укладений між Баранівською міською радою та приватним підприємцем Федорів
Тетяною Олександрівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
загальною площею 0,0300 га (кадастровий номер 1820600000:01:002:0739), яка
знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,19 (розмір орендної плати – 12 %
від нормативно-грошової оцінки землі).
2. ФОП Федорів Т.О. укласти додаткову угоду до договорів оренди землі та зареєструвати
їх відповідно до чинного законодавства.
3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної
власності.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 580

Про присвоєння поштової
адреси гр.Демяненку І.В.

Розглянувши заяву гр.Демяненка І.В. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці
для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства, з метою впорядкування нумерації житлових будинків та нежитлових приміщень
і споруд, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти поштову адресу ХХХХХХХХХХ земельній ділянці гр.Демяненку Івану
Вікторовичу площею 0,6944 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства, яка передана їй в оренду
Баранівською міською радою відповідно до договору оренди землі від 17.11.2016 р.
(кадастровий номер: 1820600000:01:006:0050).

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№ 581

від 12 жовтня 2017р.
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, які перебувають у
власності ФОП Дідковського Ю.В., зі зміною
цільового призначення з земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення на землі житлової та
громадської забудови

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В., керуючись ст.12,20,39,125 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2002 р. №502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення
земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, які перебувають у власності фізичної особи-підприємця Дідковського Юрія
Володимировича, загальною площею 0,2170 га, в тому числі: 0,0997 га в м.Баранівка по
вул.Першотравенській,2в (кадастровий номер - 1820600000:01:004:1413) та 0,1173 га в
м.Баранівка по вул.Першотравенській,2р (кадастровий номер - 1820600000:01:004:1468), зі
зміною цільового призначення з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ФОП
Дідковському Ю.В. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 582

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, яка перебуває у
власності гр.Прокопчук Н.Ю., зі зміною
цільового використання з земель для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
на землі для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі
Розглянувши заяву гр.Прокопчук Н.Ю., керуючись ст.12,20,39,125 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.2002 р. №502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян та юридичних осіб», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлової та громадської забудови, яка перебуває у власності гр.Прокопчук Надії Юріївни,
загальною площею 0,0034 га в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХ (кадастровий номер –
1820600000:01:002:0919), зі зміною цільового використання з земель для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
гр.Прокопчук Н.Ю. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 583

Про продаж земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
будівель торгівлі ФОП Осовик Ю.М.
Розглянувши заяву ФОП Осовик Ю.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки по вул.А.М.Пашкевича,6, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс»,
висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 26.09.2017 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 0,0036 га,
яка передана в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території
Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.А.М.Пашкевича,6.
2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Осовик Юлії Миколаївні земельну
ділянку площею 0,0036 га (кадастровий номер – 1820600000:01:002:0823) за ціною 7 103,16
грн. (сім тисяч сто три гривні 16 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.А.М.Пашкевича,6 і надана для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі.
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. ФОП Осовик Ю.М. 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

Душко А.О.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017р.

№ 584

Про продаж земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
будівель торгівлі ФОП Венгер В.М.
Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки по вул.Звягельській,2б, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс»,
висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.07.2017 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 0,0020 га,
яка передана в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території
Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,2б.
2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Венгер Валентині Максимівні
земельну ділянку площею 0,0020 га (кадастровий номер – 1820600000:01:001:0247) за ціною
4 452,80 грн. (чотири тисячі чотириста п’ятдесят дві гривні 80 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.Звягельській,2бі
надана для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
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. ФОП Венгер В.М. 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

Душко А.О.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11сесія 8 скликання
від

12

жовтня 2017р.

№ 585

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення на
місцевості меж частини земельних ділянок,
на які поширюється право сервітуту
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення на місцевості
меж частини земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту, керуючись ст.12,98-101
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення на
місцевості меж частини земельних ділянок комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади, на які поширюється право сервітуту,
загальною площею 0,0056 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,0028 га
(1820600000:01:001:1003), ділянка №2 – 0,0028 га (1820600000:01:001:1004) для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,1,
Житомирської області. Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель
житлової та громадської забудови.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 року

№586

Про затвердження розпоряджень
міського голови та рішеннь комісії
з питань планування, фінансів, бюджету
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 11 сесії
№586 від 12.10.17 р.
1. Розпорядження № 257-од від 05.09.2017р. «Про затвердження проектно кошторисної
документації на капітальний ремонт приміщення для організації багатофункціонального центру
реабілітації за адресою: вул. Звягельська, 66 м. Баранівка, Житомирської області ».
2. Розпорядження № 258-од від 07.09.2017р «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».
3. Розпорядження № 274-од від 26.09.2017р «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».
4. Розпорядження № 278- од від 28.09.2017р «Про внесення змін до міського бюджету.»
5. Розпорядження № 289-од від 02.10.2017р «Про дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної
документації на «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Соборна м. Баранівка
Житомирської області».
6. Розпорядження № 290-од від 02.10.2017р «Про дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної
документації на «Капітальний ремонт вуличного освітлення на площі Волі м. Баранівка Житомирської
області».
7. Розпорядження № 296-од від 05.10.2017р «Про затвердження проектної документації».
8. Розпорядження № 303- од від 09.10.2017р «Про внесення змін до мережі розпорядників та
одержувачів коштів Баранівської міської ради».
9. Розпорядження № 304- од від 09.10.2017р «Про внесення змін до міського бюджету».
10. Рішення комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
№13 від 07.09.2017р «Про зміни до міського бюджету на 2017р.».
11. Рішення комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
№14 від 26.09.2017р «Про зміни до міського бюджету на 2017р.».
Секретар ради

Ю.М. Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 року

№587

Про затвердження змін до параметрів
Бюджету участі на 2017 рік
та прогнозних обсягів Бюджету
участі на 2018 – 2019 роки (нова редакція)
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Баранівської міської ради «Про затвердження Положення про бюджетування за участі
громадськості» (Бюджет участі) міста Баранівка 11-а сесія 8-го скликання Баранівської
міської ради,
ВИРІШИЛА:
1. Викласти параметри Бюджету участі на 2017-2018 роки в новій редакції:
- загальний обсяг видатків (загального та спеціального фонду бюджету без
міжбюджетних трансфертів) на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію
проектів:
- 219590 гривень у 2017 році;
- 300000 гривень у 2018 році;(місто 150000 гривень,села та селища -150000 гривень);
- максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 жовтня 2017 року по 01 червня 2018
р.;
- мінімально можливий вік автора: 15 років;
- максимальна вартість одного проекту: 90000 грн.;
- типи проектів:
☐ Безпека та громадський порядок;
☐ Велоінфраструктура;
☐ Дорожнє господарство;
☐ Енергозбереження;
☐ Засоби масової інформації;
☐ Комунальне господарство;
☐ Культура та туризм;
☐ Навколишнє середовище;
☐ Освіта;
☐ Охорона здоров'я;
☐ Соціальний захист;
☐ Спорт;
☐ Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології;
☐ Транспорт;
- кількість членів комісії: одна комісія в чисельному складі 12 одиниць;
- кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний поділ: пункт
супроводу один – територія адміністративного приміщення Баранівської ОТГ;
- терміни початку і завершення прийому проектів: 3 квітня 2017– 3 липня 2017 р.;
- терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування: 18 липня
2017– 14 серпня 2017 р.;
- терміни початку і завершення голосування за проекти: 18 серпня – 22 вересня 2017 р.
(координація та безпосередньо процес голосування у 2018 році проводиться за
підтримки управління фінансів
Центром з надання адміністративних послуг
Баранівської міської ОТГ (ЦНАП));

- термін визначення проектів-переможців: 25 – 30 вересня 2017.
2. 3атвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком № 1 до цього
рішення.
3. Виконавчому органу Баранівської міської ради :
затвердити склад Комісії з питань Бюджету участі з відповідною адресою її
місцезнаходження;
визначити місцезнаходження пункту супроводу Бюджету участі та графік його
роботи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 року
№588
Про зміни до Положення
про бюджетування за участі громадськості
(Бюджет участі) Баранівської міської ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою
розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і громадою,
створення та підтримки повноцінного громадського простору, активізації місцевих ініціатив
жителів громади з центром у м.Баранівка щодо участі у бюджетному процесі на основі
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського
бюджету для вирішення соціально значущих питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до порядку проведення голосування шляхом викладення пункту
«Голосування за проекти» в новій редакції.

1. Голосування за проекти
1.1. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в
електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до цього
Положення.
1.2. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекта.
1.3. Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за
допомогою авторизації мешканця Баранівської ОТГ через електронну пошту і введення ним
серії та номеру свого паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання).
1.4. Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за
пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення
бланку голосування. Голосування за проекти у День міста (09.09.2017р.) здійснюється шляхом
надання присутньому у пункті супроводу Бюджету участі (палатка з розміщеною у ній
рекламою проектів та урною) відповідальному працівнику управління фінансів Баранівської
міської ради власних реквізитів (номер телефону + паспорт + інші документи що
посвідчуюють особу та факт її проживання (прописку) у Баранівській громаді).
Відповідальний працівник управління фінансів лише за наявності підтвердних документів,
допускає особу,що хоче проголосувати, до урни.
1.5. Бланк голосування можна отримати шляхом:
- роздрукування його із електронної системи;
- отримання його паперової форми у пункті супроводу (палатка з агітаційним
матеріалом у День міста (09.09.2017 року)).
1.6. Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.
1.7. Уточнені за результатами звязку з громадянами,що нададуть номери телефонів,
паспортні дані вносяться адміністратором до електронної системи голосування відповідно
узгодженої процедури.
1.8. Голосування проводиться з 11.30. до 17.00 години 09.09.2017 року.
1.9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.
Про передачу квартири за адресою:
м.Баранівка вул.Звягельська,38 кв.4
з балансу КП «Баранівка міськводоканал»
на баланс КУ «Баранівський центр ПМСД»

№589

Розглянувши клопотання Головного лікаря КУ «Баранівський центр ПМСД» Суса В.С.
№172 від 04.10.2017 року про передачу квартири, яка розташована за адресою: м.Баранівка
вул.Звягельська,38 кв.4 для молодого спеціаліста-лікаря загальної практики сімейної
медицини Левінського Віталія Валерійовича, керуючись ст..ст.25,26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу квартири за адресою: м.Баранівка вул.Звягельська,38 кв.4
з балансу КП «Баранівка міськводоканал» на баланс КУ «Баранівський центр ПМСД».
2. Створити комісію з приймання-передачі квартири у складі:
Голова комісії:
Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради;
Члени комісії:
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального
господарства Баранівської міської ради;
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин
та комунальної власності Бврвнівської міської ради;
Цимбалюк Л.А. – головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Сус В.С. – Головний лікар КУ «Баранівський центр ПМСД»;
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
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№590

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 житловокомунального 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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№591

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:
- 1,0 ст. бібліотекаря с.Марківка щляхом введення додатково 0,5 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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№592

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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№593

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), а саме:
Скоротити вакансії:
– бухгалтера
2. Затвердити новий штатний розпис працівників Баранівської школи мистецтв
згідно додатку №2.
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 №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. №593
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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№594

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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
12 жовтня 2017 року
№595
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» тимчасово до закінчення процедури конкурсного відбору.
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 житловокомунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та
сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№596

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

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
12 жовтня 2017 року
№597
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

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№598

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.
До рішення сесії Бараніської міської ради № 598 від 12.10.2017р.
ЗМІНА ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ
КУ "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги"
з 10.10.2017року

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
Всього

0,5
4,5
Секретар ради

Ю.М.Оханський

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№599

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.
До рішення сесії Бараніської міської ради № 599 від 12.10.2017р.

ЗМІНА ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ
КУ "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги"
з 10.10.2017 року

Назва структурного підрозділу та посада

Фельдшерсько – акушерський пункт с.Марківка
Сестра медична
Секретар ради

кількість
штат. посад

1
Ю.М.Оханський

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№600

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 житловокомунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери
послуг (Курбатов В.А.)
Міський голова

А.О.Душко

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№601

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
ВИРІШИЛА:
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

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№602

Про передачу меморіальної дошки
Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про оренду державного
майна», Положення «Про порядок передачі об’єктів державної власності» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 та розглянувши
звернення відділу освіти Баранівської міської ради від 05.10.2017 року №550, керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу Баранівської міської ради ( Полянківській старостинський
округ) на баланс відділу освіти Баранівської міської ради (Полянківська ЗОШ І-ІІІ ступенів)
меморіальну дошку Макаренку Петру Івановичу, яка встановлена на фасаді Полянківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів за актом передачі обох сторін.
2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити
всі необхідні дії щодо передачі меморіальної дошки Макаренка Петра Івановича, яка
встановлена на фасаді Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст.
3. Оформити акт з прийому передачі зазначеної меморіальної дошки відповідно
до чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчого органу ради О.С. Загорську.

Міський голова

А.О. Душко

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№603

Про затвердження положення про філії
опорного навчального закладу
Відповідно до Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 20 січня 2016 р. № 79), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення «Про опорний навчальний заклад «Баранівська гімназія» та
його філії Берестівська ЗОШ І ст., Вірлянська ЗОШ І ст., Мирославська ЗОШ І ст.,
Старогутянська ЗОШ І ст..» (Положення додається).
2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити всі
необхідні дії щодо розробки Положення «Про опорний навчальний заклад «Баранівська
гімназія» та його філії Берестівська ЗОШ І ст., Вірлянська ЗОШ І ст., Мирославська ЗОШ І ст.,
Старогутянська ЗОШ І ст..».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради О.С. Загорську.

Міський голова

А.О. Душко

Додаток
До рішення сесії Бараніської міської ради № 603 від 12.10.2017р.
Положення
про філію Опорного навчального закладу
«Баранівська гімназія»
■
І. Загальні положення
1.1. Філія Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» __________________________ (далі –
філія) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у початковій освіті.
1.2. Адреса: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.3. Засновником філії є Баранівська міська рада.
1.4 Головною метою філії є забезпечення громадянам здобуття початкової освіти.
1.5. Головними завданнями філії є:
- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх
потреб учнів,створення єдиної системи виховної роботи;
- забезпечення здобуття громадянами початкової освіти;
- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям
національної самосвідомості;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови,
національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і
громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної
цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я
учнів;
- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Філія діє на підставі установчих документів (Положення про філію Опорного навчального закладу,
Статуту Опорного навчального закладу).
1.8. Філія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про
загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями власника та наказами відділу освіти Баранівської
міської ради.
1.9. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів початкової освіти.
1.10. Філія має за мету:
- створення єдиного освітнього простору;
- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
- створення умов для здобуття особами початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи,
незалежно від місця їх проживання;
- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу.
1.11. Структура філії: I ступінь - початкова школа, тривалість навчання
4 роки.
Мова навчання у закладі – українська.
II. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до
освітньої програми Опорного навчального закладу, планів роботи, затверджених директором Опорного
навчального закладу.
2.2.
Робочий навчальний план філії розробляються керівництвом філії та затверджується керівником
Опорного навчального закладу, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової
освіти, наявного освітнього рівня. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків
(тижневий) та режим роботи (річний).
2.3.
Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що дають можливість
реалізувати навчально-виховні завдання школи І ступеня навчання відповідно до вікових особливостей та
природних здібностей дітей.
2.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України
"Про освіту", "Про загальну середню освіту" та даним положенням.
2.5. Мережа класів формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності
відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесута
затверджується директором Опорного навчального закладу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку,
визначеному МОН України. За погодженням з директором опорного закладу можуть створюватися класикомлекти.
2.6. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.
2.7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника
опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про
народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого

класу зараховуються, як правило, діти з
6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого
року навчання до іншого навчального закладу.
2.8. Переведення і випуск учнів здійснюється згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, наказом директора Опорного навчального закладу.
2.9. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку
згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством
фінансів України.
2.10 У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності
відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Опорного навчального закладу.
2.11.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи філії
встановлюються за погодженням з директором опорного закладу у межах часу, передбаченого освітньою
програмою Опорного навчального закладу.
Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних,
санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.
2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків,
передбачених законодавством).
2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і
санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.14. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за 12-бальною шкалою. У
першому класі дається словесна характеристика знань, умінь та навичок.
2.15. Навчання у випускному 4 класі завершується державною підсумковою атестацією. За результатами
навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).
2.16. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних
причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку,
що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
2.17.
За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4 класів можуть
нагороджуватися Похвальним листом.
2.18.
Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.
III. Учасники навчально-виховного о процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є здобувачі освіти, педагогічні працівники, батьки
здобувачів освіти, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи, передбачені спеціальними
законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється Опорним навчальним закладом.
3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" іншими актами законодавства України, правилами
внутрішнього розпорядку та статутом опорного закладу та цим Положенням.
3.3. Здобувачі освіти філії мають право на:
- доступність і безоплатність початкової освіти;
- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;
- переатестацію з навчальних предметів;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою
базою філії;
- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- участь в органах громадського самоврядування;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами
тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших
працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:
- виконувати умови освітніх програм, дотримуватись принципу академічної доброчесності та досягти
результатів навчання, передбаченого Державним стандартом освіти;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватись вимог положення про філію, правил внутрішнього розпорядку та статуту опорного закладу;
- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
- дотримуватись законодавства моральних та етичних норм;
- дотримуватись правил особистої гігієни;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
3.5.
Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими
моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний
рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,
забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки.
Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється відділом освіти
райдержадміністрації за поданням директора опорного закладу згідно із законодавством.
3.6. Педагогічні працівники, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи, передбачені
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється Опорним навчальним
закладом мають право на:

- захист професійної честі та гідності;
- академічну свободу та педагогічну ініціативу, розробку та запровадження авторських навчальних
програм;
- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу філії;
- брати участь в роботі педради, методичних об'єднань, нарад, зборів Опорного навчального закладу та
інших органів самоврядування закладу, заходах пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- підвищення кваліфікації і перепідготовки, позачергову атестацію;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- вносити пропозиції керівництву опорного закладу і органам управління освітою щодо поліпшення
навчально-виховної роботи;
- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не
заборонена законодавством.
3.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи, передбачені
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється Опорним навчальним
закладом зобов'язані:
- виконувати освітні програми для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів
навчання;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати
пропаганду здорового способу життя;
- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи
загальнолюдської моралі;
- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися статуту опорного закладу та цього
положення;
- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних
та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними
алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти;
- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну
культуру;
- виконувати накази директора Опорного навчального закладу.
3.9 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором
опорного закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.
3.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою
педагогічного працівника.
3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни
кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
законодавства про працю.
3.12 Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку
опорного закладу, це Положення, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації не
відповідають займаній посаді, звільняються з посади наказом директора Опорного навчального закладу згідно із
законодавством.
3.14. Права і обов'язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та
правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим Положенням.
3.15. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють) мають право:
- захищати права та законні інтереси здобувачів освіти;
- обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу, завідувача філії і органів
громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- обирати заклад освіти, освітні програми, вид і форму здобуття відповідної освіти дітьми;
- брати участь в заходах спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення
матеріально-технічної бази школи.
3.16. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми
початкової освіти і зобов'язані:
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів
навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх
природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення
до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
- дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Опорного навчального закладу та

філії, а також умов договорів про надання освітніх послуг (за наявності).
3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених
законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність
таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
IV. Управління філією
4.1. Керівництво філією Опорного навчального закладу здійснює директор Опорного навчального закладу
(його заступник) та завідувач філією відповідно до законодавства, Статуту Опорного навчального закладу та
Положення про філію. Завідувач філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту
не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.
4.2. Завідувач філії (його заступник) призначається та звільняється з посади наказом директора Опорного
навчального закладу згідно із законодавством.
4.3. Завідувач філії (виконуючий обов’язки завідувача філією):
- здійснює керівництво
педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня
працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;
- відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової освіти, за якість і ефективність роботи
педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної
роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки
безпеки;
- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з
проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно
організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.
V. Матеріально-технічна база
5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші
матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.
5.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться комісією Опорного навчального закладу за
погодженням з Баранівською міською радою.
5.4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди засновника.
5.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і
несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.6.
Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів,
майстерень тощо.
5.7.
Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та
ігровий майданчики, тощо.
5.8. Штатний розпис філії формується на підставі штатного розпису Опорного навчального закладу, який
розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних
нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН України.
VI. Фінансово-господарська діяльність
6.1. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється в межах кошторисних призначень Опорного
навчального закладу та проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Баранівської міської ради.
VII. Контроль за діяльністю філії
7.1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної
державної політики в сфері початкової освіти.
7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки
облдержадміністрації, відділ освіти Баранівської міської ради та адміністрація Опорного навчального закладу.
7.3 Дирекцією Опорного навчального закладу проводяться плановий та позаплановий контроль
функціонування філії з питань пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок
визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань не пов'язаних з навчальновиховною діяльністю проводяться відповідно до чинного законодавства.
VIIІ. Реорганізація або ліквідація філії
8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Баранівська міська рада відповідно до вимог
законодавства.

Секретар ради

Ю.М. Оханський

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№604

Про закріплення за навчальними
закладами території обслуговування
Відповідно до Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання
чинності 28.09.2017 ) частина 2 стаття 66, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на закріплення за навчальними закладами території обслуговування
(перелік додається).
2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити всі
необхідні дії щодо закріплення за навчальними закладами території обслуговування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради О.С. Загорську.

Міський голова

А.О. Душко

Додаток
до рішення сесії
Баранівськї міської ради №604 від 12.10.2017
Території
обслуговування дітей і підлітків для здобуття ними
повної загальної середньої освіти
1. Баранівська гімназія – південно-східна частина м. Баранівки, обмежена на північ вулицями
Звягельська та Першотравенська, с. Стара Гута, с. Мирославль, с. Середня, с. Зрубок. с.Табори, с.
Йосипівка, с. Берестівка, с. Ситисько, с. Вірля.
2. Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – північно-західна частина м. Баранівки, обмежена на південь
вулицями Звягельська та Першотравенська.
3. Зеремлянська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Зеремля, с. Володимирівка, с. Вишнівка.
4. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Кашперівка, с. Гриньки, с. Озерянка, с. Жарі, с. Деревищина.
5. Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – смт. Полянка, с. Будисько.
6. Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ст. - с. Рогачів.
7. Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Смолдирів, с. Іванівка, с. Смолка.
8. Баранівська ЗОШ І-ІІ ст. – м. Баранівка (район Заріччя).
9. Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст. – с. Глибочок, с. Марківка.
10. Климентіївська ЗОШ І-ІІ ст. – с. Климентіївка.
11. Острожецька ЗОШ І-ІІ ст. – с. Острожок, с. Млини, с. Рудня.
12. Суємецька ЗОШ І-ІІ ст. – с. Суємці.
13. Явненська ЗОШ І-ІІ ст. – с. Явне, с. Лісове, с. Ялишів.

Секретар ради

Ю.М. Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№605

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 Джерела
вці
фінансува
ння

Орієнтовані
обсяги
фінансування,
тис. грн..
2017
2018

Очікуваний
результат

1
6

3
Субвенція
до
районного
бюджету

4
20172018рр
.

5
Міська
рада

7
В
межах
факти
чних
витрат

9
Забезпеченн
я
дотримання
законодавст
ва щодо
пільгового
перевезення

2
Відшкодуван
ня витрат за
пільговий
проїзд

6
Міський
бюджет

8
В
межа
х
факти
чних
витра
т

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

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№606

Про зміну назви управління надання
соціальних послуг Баранівської міської
ради, затвердження структури та
штатного розпису
З метою ефективного виконання повноважень органу місцевого самоврядування у
сфері соціального захисту населення Баранівської міської ради, керуючись ст.26 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.4 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», наказу Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі
питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг із соціальної
підтримки населенню» (зі змінами), рекомендацій постійної комісії з питань освіти,
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Змінити назву управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради на
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради.
2. Затвердити Положення про управління соціального захисту населення Баранівської
міської ради (додаток1).
3. Затвердити структуру та штатний розпис управління соціального захисту
Баранівської міської ради (додаток 2).
4. Визначити відповідальним за проведення перереєстрації начальника управління
надання соціальних послуг Баранівської міської ради Цицюру В.О.
5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Баранівської міської ради від
17.02.17 р. № 105 „Про затвердження Положення Управління надання соціальних послуг
Баранівської міської ради (нова редакція)”.
6. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2018 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 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 Баранівської міської ради
№ 607 від 12.10.2017
Структура управляння соціального захисту Баранівської міської ради

№
п/п

Кількість штатних
одиниць

Назва структурного підрозділу та посад

1
2
3
4

Начальник управління
Спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин
Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян
Інспектор з кадрів

1
1
1
1

5

Психолог

1
Служба у справах дітей та сім’ї

6

Начальник служби

1

7

Головний спеціаліст у справах дітей

1

8

Спеціаліст у справах дітей

1

9

Інспектор

2
Центр надання соціальних послуг

10

Заступник начальника управління– директор центру

1

11

Соціальний працівник

3

12

Соціальний робітник

29

13

Соціальний робітник з комплексного ремонту

2

14

Медична сестра

3

15

Прибиральник службових приміщень

1

Централізлвана бухгалтерія
16

Головний бухгалтер

1

17

Бухгалтер

2
Всього
Секретар ради

Ю.М.Оханський

52

Додаток 2
до рішення Баранівської міської ради
№ 606 від 12.10.2017
ШТАТНИЙ РОЗПИС
управління соціального захисту Баранівської міської ради
№№
п/п

Кількість
штатних
одиниць
1

Назва посади

1

Начальник управління

2

Заступник начальника управління– директор центру

1

3

Начальник служби

1

4

Головний бухгалтер

1

5
6
7
8

Бухгалтер
Спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин
Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян
Головний спеціаліст у справах дітей

2
1
1
1

9

Спеціаліст у справах дітей

1

10
11

Інспектор
Інспектор з кадрів

2
1

12

психолог

1

13

Соціальний працівник

3

14

Соціальний робітник

29

15

Соціальний робітник з комплексного ремонту

2

16

Медична сестра

3

17
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ПОЛОЖЕННЯ
Про управління соціального захисту
Баранівської міської ради

м Баранівка
2017 рік

ПОЛОЖЕННЯ
Про управління соціального захисту Баранівської міської ради
І. Загальні положення.
1.1. Управління соціального захисту Баранівської міської ради (далі по тексту Управління) є
юридичною особою, яка утворюється рішенням Баранівської міської ради і підпорядковується їй,
міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами
Президента України та постановами Верховної Ради України, наказами Мінсоцполітики та МОЗ
України, актами інших центральних органів та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
1.3. Засновником Управління є Баранівська міська рада (далі - Уповноважений орган), яка
здійснює контроль за його діяльністю.
1.4. Управаління не є платником податку на прибуток.
1.5. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на
його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників установи та
інших, пов’язаних з ними осіб (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
1.7. Повна назва: Управління соціального захисту Баранівської міської ради.
1.8. Скорочена назва: УСЗ Баранівської міської ради.
1.9. Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 12.
ІІ. Юридичний статус Управління
2.1. Управління є самостійним закладом, який є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки. Права й обов’язки юридичної особи Управління
набуває з дня його державної реєстрації.
2.2. Управління несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах належних йому
грошових коштів відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Управління має право бути позивачем і відповідачем у судових інстанціях.
2.4. Кошторис та штатний розпис затверджує Баранівська міська рада.
ІІІ. Основні завдання Управління
Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на
території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту населення, а саме:
1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї,
попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, , протидії торгівлі
людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
2) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання
соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих
закладів, установ, відділів, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні
послуги;
3) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища
соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем
проживання, перебування;
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного
доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

5) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та
праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців;
6) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового
обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами,
а також безоплатного харчування;
7) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і
матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви
політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які
потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які
мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;
8) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги,
забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
9) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;
10) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку,
встановленому законодавством;
11) виконання інших повноважень у сфері соціального захисту населення, визначених ст.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІV. Майно Управління
4.1. Майно Управління становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші
цінності, передані йому Уповноваженим органом, вартість яких відображається у самостійному
балансі Управління.
4.2. Майно Управління є власністю Баранівської міської ради і закріплюється за ним на праві
оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Управління володіє,
користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо
основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Положення. Основними
фондами Управління має право розпоряджатися лише з дозволу Уповноваженого органу відповідно до
встановленого порядку.
4.3. Джерелами формування майна Управління є:
4.3.1. майно, передане йому Уповноваженим органом;
4.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб;
4.3.3. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних
благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
4.3.4. надходження від здачі в оренду (з дозволу Уповноваженого органу) майна, закріпленого
на праві оперативного управління;
4.3.5. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4.4. Вилучення майна Управління може мати місце лише у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Управлінню внаслідок порушення його майнових прав юридичними або
фізичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування,
відшкодовуються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Відчуження майна, що закріплено за Управлінням на праві оперативного управління,
здійснюється за попередньою згодою Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства
України. Кошти, одержані від відчуження об’єктів комунальної власності, зараховуються до міського
бюджету.
4.7. Управління має право за погодженням Уповноваженого органу придбавати, орендувати
необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу від юридичних осіб, установ, організацій та
фізичних осіб.
V. Фінансово-господарська діяльність Управління
5.1. Управління є неприбутковою установою.
5.2. Управління утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України
виділяються з бюджету Баранівської міської ради на соціальний захист населення та соціальне
забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання
платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, державний бюджет,
добровільні внески, гранти, кредитні кошти.

5.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці Управління затверджується Баранівською
міською радою.
VІ. Структура Управління.
6.1. До складу Управління6 входять такі структурні підрозділи:
6.1.1. Служба у справах дітей та сім’ї.
Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері
соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань
поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, оздоровлення та
відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків
та жінок, протидії торгівлі людьми.
Служба є юридичною особою, має печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням.
6.1.2 Центр надання соціальних послуг.
Центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах
стаціонарного, тимчасового або денного перебування.
Діяльність Центру соціальних послуг повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що
надають соціальні послуги.
Центр може надавати соціальні послуги та допомогу малозабезпеченим і багатодітним сім'ям,
які спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і соціальної активності.
Центр має печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Центр не є юридичною особою.
6.1.3. Централізована бухгалтерія.
Ценрлазізована бухгалтерія створена для організації обліку фінансово-господарської діяльності
Управаління та його структурних підрозділів, для контролю за правильним використанням грошових
та матеріальних цінностей, своєчасністю господарських розрахунків.
Централізована бухгалтерія не є юридичною особою.
6.2. Керівники структурних підрозділів розробляють положення про підрозділ та подають на
затвердження начальнику Управління.
У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть створюватися інші
підрозділи, в т.ч. з правом юридичної особи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг
чи виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту та
соціальної підтримки.
6.3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади
розпорядженням міського голови Баранівської міської ради, яке затверджується рішенням сесії
відповідної ради.
6.3.2. Посаду начальника Управління може займати особа, яка має вищу освіту (магістр,
спеціаліст) відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом, на державній службі або в
органах місцевого самоврядування на керівній посаді не менше як 3 роки.
6.3.3. Начальник Управління:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, забезпечує проведення
моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників,
затверджує посадові обов’язки заступника директора, завідувачів відділень, інших працівників
Управління;
- координує діяльність структурних підрозділів Управління;
- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису та кошторису витрат
Управління;
- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його інтереси;
- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису витрат та
відповідно до їх цільового призначення;
- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади
працівників Управління;
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівників Управління;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект положення про
Управління;
- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.
6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну
допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам,
зазначеним у пункті 3.2. цього Положення та поліпшення матеріально-технічної бази Управління.
6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням

соціальних послуг, структурних підрозділів Управління, ревізія фінансово-господарської діяльності
Управління проводяться відповідно до законодавства України.
VІІ. Припинення діяльності Управління.
7.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Управління
здійснюється за рішенням Баранівської міської ради або суду відповідно до чинного законодавства
України.
7.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється
Уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки
проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим
органом, який прийняв вішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.
7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по
управлінню Управлінням. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Управління і подає на
затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних
відносинах з Управлінням, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.
7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням Баранівської
міської ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до
доходу бюджету.
7.5. Ліквідація Управління вважається завершеною, а юридична особа такою, що ліквідована і
припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру. Ліквідаційна
комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з цивільним
законодавством.
7.6. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам, які звільняються, гарантується
додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
7.7. У разі реорганізації Управління права і обов’язки переходять правонаступнику (-ам).
VІІІ . Прикінцеві положення.
8.1. Положення про Управління затверджується Баранівською міською радою.
8.2. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до
чинного законодавства України, попередня редакція та попередні зміни втрачають чинність. Зміни та
доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та
набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

Секретар ради

Ю.М.Оханський

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№607

Про звернення до
Асоціації міст України
Відповідно до статті 25 та частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутатів Баранівської міської ради, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради до Асоціації міст України,
щодо підртимки розгляду проекту Закону про антикорупційні суди (додаток 1.).
2. Направити звернення депутатів Баранівської міської ради до Асоціації міст України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.).

Міський голова

А.О. Душко

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№608

Про внесення змін до рішення сесії
Баранівської міської ради від 29 серпня 2017
№494 «Про затвердження статуту
Баранівської комунальної центральної районної лікарні»
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 8
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до до рішення сесії Барнівської міської ради від 29 серпня 2017 №494
«Про затвердження статуту Баранівської комунальної центральної районної лікарні», а саме
викласти пункт 2 в наступній редакції
«2.Затвердити структуру та штатний розпис «Баранівської комунальної центральної
районна лікарні». ( додаток 2)».
2. Решта пунктів рішення Баранівської міської ради від 29 серпня 2017 №494 «Про
затвердження статуту Баранівської комунальної центральної районної лікарні» 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

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№609

Про внесення змін до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 липня 2017 №356 «Про затвердження
статуту комунальної установи Баранівський
центр первинної медико-санітарної допомоги
Баранівської міської ради»
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 8
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до до рішення сесії Баранівської міської ради від 17 липня 2017 №356
«Про затвердження статуту комунальної установи Баранівський центр первинної медикосанітарної допомоги Баранівської міської ради» а саме викласти пункт 3 в наступній редакції:
«3. Затвердити структуру та штатний розпис комунальної установи «Баранівський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради станом на
01.07.2017р. ( додаток 2)»
2. Внести зміни до до рішення сесії Баранівської міської ради від 17 липня 2017 №356
«Про затвердження статуту комунальної установи Баранівський центр первинної медикосанітарної допомоги Баранівської міської ради» а саме викласти пункт 4 в наступній редакції:
«4. Затвердити структуру та штатний розпис комунальної установи «Баранівський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради станом на
01.08.2017р.(додаток 3)».
3. Решта пунктів рішення Баранівської міської ради від 29 серпня 2017 №494 «Про
затвердження статуту Баранівської комунальної центральної районної лікарні» залишити без
змін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника з питань
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на постійну комісії питань освіти,
культури, охорони здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич
А.А.) та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (Нечипорук Д.В.).

Міський голова

А.О. Душко

від 12 жовтня 2017 р.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
№610

Про внесення змін до
регламенту міської ради

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який
ознайомив депутатів із запропонованими змінами до регламенту міської ради, керуючись ст.
26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до регламенту міської ради а саме:
Пункт 2 Статті 9 викласти в наступній редакції «2. Депутати міської ради з метою
більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та
фракції за умови, якщо до складу фракції входить не менше чотири депутата а до групи не
менше двох депутатів.»
Пункт 4. Статті 33 викласти в наступній редакції : «Закриття сесії оголошується
головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включенні до
порядку денного . Про закінчення сесії ухвалюється процедурне рішення.»
Пункт 6. Статті 33 викласти в наступній редакції: «При відкритті сесії та закритті
сесії виконується Державний Гімн України та Гімн Баранівської громади.»
Додати до статті 42 пункт 3. в наступній редакції «Прийняття порядку денного та змін
до порядку денного, а саме виключення з порядку денного та внесення питань до порядку
денного є процедурним рішенням.»
Додати до пункту 2 статті 44 підпункт в наступній редакції «- за рішенням ради
розглянути питання під час роботи сесії».
Пункт 3. Статті 45 викласти в наступній редакції «інженер програміст оприлюднює
проект рішення на дошці оголошень та на офіційному сайті Баранівської міської ради на
протязі дня, в який було надано (надіслано) відповідний проект.»
Пункт 5 Статті 74 викласти в наступній редакції « про зміну черговості розгляду
питань».

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№611

Про внесення змін
до виконавчого комітету
Баранівської міської ради
Керуючись статтями 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи пропозиції голови міської ради Душка А.О. щодо внесення змін до персонального
складу виконавчого комітету та беручи до уваги особисте прохання членів виконавчого
комітету Кокітко Н.В., Савчука В.А. щодо їх виведення зі складу виконкому, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Баранівської міської
ради ради:
- вивести зі складу виконавчого комітету міської ради Кокітко Н.В. першого
заступника міського голови з птань діяльності виконавчого органу
- вивести зі складу виконавчого комітету міської ради Савчука В.А, заступника
міського голови з птань діяльності виконавчого органу
- ввести до складу виконавчого комітету міської ради Дем`янюк О.Ю. – начальника
управління фінансів Баранівської міської ради.
- ввести до складу виконавчого комітету міської ради Шевчук О.Г. – начальника
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності
Баранівської міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря
виконавчого комітету) Куцан Л.Л. та на постійні комісії міської ради.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№612

Про розгляд депутатського запиту
депутата Баранвської міської ради Курбатова В.А.
Розглянувши депутатський запит депутата Барнівської міської ради Курбатова В.А.,
щодо будівництва памятника Т.Г. Шевченку та використання плит від бувшого памятника
Леніна в місті Баранівка, керуючись ст.ст.21, 22 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” та ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Депутатський запит депутата Баранівської міської ради Курбатова В.А., щодо
використання плит від бувшого памятника Леніна в місті Баранівка підтримати.
2.Направити депутатський запит для надання інформації заступнику міського голови
Савчуку В.А.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Оханського Ю.М.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№613

Про звернення до депутатів
Верховної Ради України
Відповідно до статті 25 та частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутатів Баранівської міської ради, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради до депутатів Верховної
Ради України щодо внесення змін до законопроектів «Про Державний бюджет України на
2018 рік» (№7000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№7116) (додаток 1).
2. Направити звернення депутатів Баранівської міської ради до депутатів Верховної
Ради України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.).

Міський голова

А.О. Душко

Додаток 1.
до рішення Баранівської
міської ради №613 від12.10.2017р.
Депутатам Верховної ради України
На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться подані
15.09.2016 року Урядом законопроекти: «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
(№7000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№7116). Комплексний аналіз
цих законодавчих ініціатив дозволяє виокремити наступні негативні наслідки для місцевого
самоврядування у разі їх ухвалення.
Щодо законопроекту №7000
По-перше, в державному бюджеті на наступний рік у частині міжбюджетних відносин
із складу субвенції на оплату житлово-комунальних послуг виключено оплату пільг та
залишено фінансування з державного бюджету тільки субсидій. Тобто на рівень місцевих
бюджетів передається оплата пільг населенню за житлово-комунальні послуги, що порушує
принцип субсидіарності, може значно розбалансувати місцеві бюджети в наступному році, і в
кінцевому результаті призводить до невиконання державою своїх соціальних зобов’язань
щодо надання громадянам України певних соціальних пільг, компенсацій і гарантій, які
встановлені законами України.
Органи місцевого самоврядування вимушені будуть за власний рахунок фінансувати
пільгові категорії громадян, перелік яких визначений державою, та відволікати власні кошти,
що могли б бути спрямовані на розвиток власної інфраструктури. Це додатково обтяжить
місцеві бюджети на 7 млрд. гривень.
По-друге, враховуючи значні щорічні навантаження на місцеві бюджети, Кабінет
Міністрів України передбачив додаткову дотацію на здійснення переданих із державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, але без рівного та
справедливого підходу до її розподілу. Так, у розрахунок включено тільки обласні бюджети,
з подальшим перерозподілом коштів обласними державними адміністраціями на власний
розсуд, що в першу чергу порушує децентралізаційні принципи (громади для того й
об’єднувалися, щоб мати прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом), руйнує цілі
бюджетної реформи (Уряд обіцяв побудову двохрівневої бюджетної системи), закладає
корупційні ризики (ОДА визначатимуть розподіл коштів самостійно без будь-яких погоджень,
рекомендацій чи порядків, встановлених Кабміном).
Це ставить об’єднані територіальні громади та міста обласного значення (органи
місцевого самоврядування базового рівня) в значну залежність від обласної влади. Таке
рішення щодо централізації ресурсів щодо сфер, за які відповідають органи місцевого
самоврядування базового рівня, призведе до гальмування процесу об’єднання громад та
означатиме «відкат назад» децентралізаційної реформи, може покласти початок негативним
тенденціям перенесення повноважень на вищий рівень, звести нанівець усі докладені зусилля
з децентралізації.
По-третє, у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачена передача
на фінансування з місцевих бюджетів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі,
училища). Мінфіном було обіцяно, що передача відбудеться виключно на обласний рівень, але
в законопроекті зазначено «місцеві» бюджети. Враховуючи тези Прем’єр-міністра України на
засіданні Уряду, сподіваємось, що такі заклади фінансуватимуться виключно за рахунок
коштів обласних бюджетів.
По-четверте, коштів, передбачених місцевим бюджетам за рахунок освітньої та
медичної субвенцій, суттєво не достатньо для повного забезпечення повноважень,
делегованих державою. Так, обсяг освітньої субвенції складає 61,2 млрд. грн (ріст 16,5%), у
той час коли Кабінет Міністрів України заклав збільшення заробітних плат педагогічних
працівників на 25%. Обсяг медичної субвенції на 4,5 млрд. грн менше рівня минулого року,
що зумовлено медичною реформою і запланованим фінансуванням первинної медичної
допомоги національним оператором виключно медичним установам за надані послуги.
Окрім того, запровадження нового підходу до фінансового забезпечення первинної
медичної допомоги з 1 січня 2018 року передбачено законопроектами за реєстр. №№6327 та
6604, які ще не прийняті Парламентом. Враховуючи зазначене, запропоновані зміни щодо
фінансування первинної медичної допомоги є передчасними, що може призвести до

недофінансування в 2018 році комунальних закладів охорони здоров’я, які надають первинну
медичну допомогу.
Разом із цим, у разі схвалення парламентом першого етапу медичної реформи
виділених коштів на вторинну і третинну медичну допомогу катастрофічно не вистачатиме.
Вже зараз обсяг недофінансування медичної галузі з державного бюджету складає більше
30%. Заборгованість із виплати заробітної плати – 2,8 млрд. грн. Враховуючи зменшений
обсяг медичної субвенції, ОМС стикнуться з гострим дефіцитом коштів на соціально-значущі
галузі (обсяг недофінансування освітньої субвенції – 4,5 млрд. грн., медичної субвенції –
7,0 млрд. грн.). Як наслідок, це призведе до того, що органи місцевого самоврядування знову
дофінансовуватимуть за рахунок власних коштів потребу в коштах на зарплати вчителів,
медиків та утримання зазначених галузей у відносно належному стані.
По-п’яте, не передбачено механізм покриття втрат місцевих бюджетів внаслідок
прийняття рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, щодо підвищення у тарифів на електроенергію для
зовнішнього освітлення населених пунктів.
По-шосте, не передбачено субвенцію на пільгове перевезення окремих категорій
громадян. Складається враження, що держава просто забула про пільговиків, перекинувши їх
утримання на місцеві бюджети. Нагадаємо, що останнім часом катастрофічно зростає
заборгованість перед перевізниками та надавачами послуг. Так, Укрзалізниця заявила про
скасування окремих зупинок, а Укртелеком направив численні звернення в судові інстанції та
пригрозив припинення надання послуг. Це фактично майже повністю позбавить пенсіонерів,
дітей війни, учасників війни, ветеранів праці тощо державних гарантій на безкоштовний
проїзд та інші послуги. Додаткове навантаження на місцеві бюджети щоб забезпечити
гарантовані державою послуг складе 2,5 млрд. грн. Слід зазначити, що право на пільговий
проїзд закріплено державою, а не органами місцевого самоврядування.
Переведення визначеного соціального забезпечення на рівень органів місцевого
самоврядування призвело до порушення стабільної і передбачуваної системи прав громадян та
гарантій їх реалізації, знизило відповідальність держави перед громадянами за виконання
своїх соціальних зобов’язань. Звісно, що не всі місцеві ради зможуть у своїх бюджетах
запланувати зазначені кошти, адже навіть у фінансово спроможних громад обсяг
передбачених коштів із місцевих бюджетів є недостатнім.
Гарантовані державою пільги фактично надаватимуться, виходячи з фінансової
спроможності того чи іншого місцевого бюджету, що порушує основні принципи Бюджетного
кодексу щодо справедливого і неупередженого розподілу.
По-сьоме, не передбачено субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах
минулих років. Держава не розрахувалась за борги, що виникли в 2013-2015 роки через
економічно необґрунтовані тарифи встановлені національним регулятором. У комунальних
підприємств відсутні ресурси для покриття таких витрат. Це призводить того, що вони
вимушені спрямовувати свої обігові кошти на погашення боргів, які виникли не з їх вини. В
свою чергу, органи місцевого самоврядування з метою недопущення зупинки надання
комунальних послуг громадянам змушені за рахунок місцевих бюджетів гасити такі борги.
По-восьме, обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження передбачено в розмірі 137,5 млн. грн (ріст 0%, тобто на рівні минулого року),
що значно менше запланованого на 2018 рік збору на соціально-економічну компенсацію
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (392 млн. грн.). Тобто
виникає ситуація, коли за рахунок надходжень зазначеного збору місцеві бюджети фактично
не отримують у повному обсязі кошти на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення. Фактично відбувається невиконання вимог Закону України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», згідно з яким зазначені кошти
повинні спрямовуватися виключно на передбачені Законом цілі.
По-дев’яте, в законопроекті не передбачене врегулювання питання середньострокових
позик. Кабінет Міністрів України намагається врегулювати дану проблему шляхом прийняття
відповідної постанови, що є неправомірним, оскільки відповідно до норм Бюджетного кодексу
(п. 21 Прикінцевих та перехідних положень) дане питання повинно бути врегульовано
законодавчо. Тому доцільним є передбачення списання такої заборгованості за рахунок
вільного залишку коштів державного бюджету на 01.01.2018.
По-десяте, «Субвенція загального фонду на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань», «Субвенція загального фонду на придбання витратних
матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії»,
«Субвенція загального фонду на придбання медикаментів та виробів медичного призначення

для забезпечення швидкої медичної допомоги» (разом - 1,2 млрд грн) передбачені також
лише на рівень обласних бюджетів, що спричиняє упереджений та необ’єктивний розподіл
коштів на медичну галузь, змушує органи місцевого самоврядування базового рівня
«випрошувати» зазначені кошти та врегульовувати соціальне невдоволення населення через
брак передбачених коштів.
По-одинадцяте, обсяг Стабілізаційної дотації передбачений лише в обсязі 1,7 млрд грн,
що значно нижче минулого року. В той час коли і таких коштів не вистачає на врегулювання
невідкладних проблемних питань у процесі виконання місцевих бюджетів протягом
бюджетного періоду.
По-дванадцяте, місцеві бюджети недоотримують значні кошти земельного податку
через несплату Міноборони зазначеного податку та надання пільги суб'єктам космічної
діяльності та літакобудування, надані державою. Доцільно зобов’язати Міноборони неухильно
сплачувати земельний податок або передбачити у проекті Державного бюджету України на
2018 рік кошти місцевим бюджетам на компенсацію сплати земельного податку
Міністерством оборони України. А також скасувати пільги зі сплати земельного податку
суб'єктам космічної діяльності та літакобудування, надані державою, або збільшити обсяг
відповідної субвенції з державного бюджету.
Щодо законопроекту №7116
По-перше, крім передачі на рівень місцевих бюджетів фінансування оплати пільг
населенню за житлово-комунальні послуги Уряд пропонує здійснити погашення
заборгованості з таких послуг, що утворилася за минулі роки за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Це призведе до значного погіршення стану виплати пільг за вказані
послуги, зростання заборгованості за значного зниження рівня фінансової спроможності
місцевих бюджетів. Станом на 01.09.2017 заборгованість складає 8 млрд. грн., а з початком
опалювального сезону така заборгованість зросте в рази.
По-друге, законопроектом передбачається внести зміни до ст. 69 Бюджетного
кодексу України щодо зарахування до місцевих бюджетів частини плати за видачу ліцензії
на провадження господарської діяльності з випуску лотерей, окрім бюджетів міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад. При цьому не визначено
бюджети, до яких може зараховуватись зазначена плата за пункти розповсюдження
лотерей, розташовані на території міст обласного значення чи об’єднаних територіальних
громад, що порушує цілі децентралізаційної реформи та суперечить підходам щодо
справедливого розподілу фінансового ресурсу. Необхідним є включення даного джерела
надходжень до доходів бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад.
По-третє, не врегульованим залишається питання фінансування освіти та охорони
здоров’я, оскільки за рахунок освітньої субвенції, як і в 2017 році, видатки пропонується
здійснювати виключно на оплату праці педагогічного персоналу (ч.1 ст. 1032), органи
місцевого самоврядування змушені будуть фінансувати за власний рахунок всіх інших
працівників (лаборанти, бібліотекарі, кухарі, технічний персонал тощо).
Оскільки коштів на це з держбюджету не передбачається, їх фінансування залежатиме
від фінансової спроможності конкретного місцевого бюджету. У разі відсутності таких коштів
органи місцевого самоврядування вимушені будуть проводити скорочення та звільнення.
Крім того, Мінфіном не підтримана норма Асоціації міст України щодо надання
можливості спрямовувати кошти залишку освітньої субвенції на інші видатки у разі повного
забезпечення видатків на оплату праці та відсутності заборгованості.
Фінансування комунальних послуг та енергоносіїв у галузі охорони здоров’я за рахунок
коштів місцевого рівня призводить до невідповідності між функціями і повноваженнями
місцевого самоврядування та ресурсами, необхідними для їх виконання.
Необхідно звернути увагу на те, що у грудні 2014 року змінами до Бюджетного кодексу
для міських бюджетів було зменшено норматив зарахування ПДФО з 75% до 60%. Для
компенсації таких змін, було передбачено, що освітня та медична субвенції покривають усі
поточні видатки відповідних бюджетних установ. Теперішні пропозиції Мінфіну
передбачають передачу ще додаткових повноважень, а норматив ПДФО так і залишається на
рівні 60%.
По-четверте, залишення фінансування професійно-технічної освіти на рівні містобласних центрів та не врегулювання проблеми оптимального розмежування повноважень

(управління та передача майна) в цій галузі призведе до виникнення критичної ситуацій із
фінансовим забезпеченням її здобуття у професійно-технічних навчальних закладах.
Слід звернути увагу на те, що у закладах професійно-технічної освіти навчаються не
лише мешканці міст-обласних центрів, а як правило мешканці всієї області. Тобто органи
місцевого самоврядування міст наділяються не властивими їм повноваженнями: надання за
власні кошти освітніх послуг жителям області, а в окремих випадках і з інших регіонів.
По-п’яте, щорічне вилучення з державних програм щодо соціального захисту
населення та перенесення пільг на місцевий рівень без компенсаційних ресурсів (зміни до
статей 91, 102 Бюджетного кодексу) є прямим порушенням конституційних принципів та
звуженням пільг та гарантій населенню з боку держави.
Це призведе до зниження соціальних можливостей та соціальної захищеності громадян.
Держава фактично своїми діями унеможливлює реалізацію в повній мірі своїх гарантованих
соціальних зобов’язань, оскільки місцеві громади, на які згідно з запропонованими змінами до
бюджетного законодавства покладено повноваження здійснення виплат окремих пільг та
компенсацій, фінансово неспроможні їх виконати.
По-шосте, законопроектом пропонується збільшити відсоток вилучення коштів із
місцевих бюджетів, які передаються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації з 50
до 80 відсотків, що призведе до необґрунтованого зменшення фінансового ресурсу місцевих
бюджетів, які мають рівень надходжень податку на доходи з фізичних осіб на одного
мешканця вище 1,1.
По-сьоме, у зв’язку зі зміною з 1 січня 2017 року механізму зарахування акцизного
податку з пального до місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування недоотримують
значні кошти. В окремих бюджетах обсяг надходжень зазначеного податку складає до 80%
надходжень загального фонду.
Виходячи з вищенаведеного, просимо Вас:
1. Здійснити перерозподіл додаткової дотації на здійснення переданих із державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (16,5 млрд. грн.),
включивши в розрахунки бюджети об’єднаних територіальних громад та міст обласного
значення, тобто передбачивши зазначену дотацію всім бюджетам, які мають прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом пропорційно розподілу освітньої та медичної
субвенцій.
2. Передбачити розподіл спеціальних субвенцій медичної галузі (1,2 млрд грн) всім
бюджетам, що прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
3. Збільшити обсяги освітньої субвенції на суму 4,5 млрд. грн. для забезпечення
належного фінансування видатків на оплату праці педагогічного персоналу. Закріпити в
законопроекті № 7116 норми щодо фінансування видатків на заробітну плату працівників
закладів освіти та охорони здоров’я виключно за рахунок субвенцій з державного бюджету,
доповнивши статті 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України абзацом наступного змісту:
«Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів,
визначених пунктом 1 цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої
субвенції». При цьому, нормами статей 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України дозволити
право органів місцевого самоврядування спрямовувати залишки коштів по освітній та
медичній субвенції на здійснення заходів з оптимізації мережі та капітальні видатки
відповідних закладів.
4. Списати заборгованість місцевих бюджетів за середньостроковими позиками та
безвідсотковими позичками, що надавалися місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку у 2009-2014 роках за рахунок вільного залишку коштів Державного
бюджету України, що утворився на початок 2018 року.
5. Закріпити гарантовані державою соціальні пільги за державними програмами
соціального захисту шляхом передбачення відповідних субвенцій. Статті 91 та 102
Бюджетного кодексу викласти в редакції Бюджетного кодексу 2015 року (дотримання норм
започаткованих бюджетною реформою).
6. Врегулювати проблему пільгового перевезення окремих категорій громадян
шляхом прийняття нормативно-правових актів щодо переходу на адресну грошову допомогу в
цій сфері або ж виділити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі не
менше 2,5 млрд. гривень.
7. Зберегти механізм надання пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги за
рахунок субвенції з державного бюджету, включити в склад відповідної субвенції і пільги на
оплату населенням житлово-комунальних послуг.

З повагою
Депутати Баранівської міської ради

Секретар ради

Ю.М. Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№614

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Жари,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Жари, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта

будівництва

«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Жари, Баранівського району Житомирської
області» на суму 48 220 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№615

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Зеремля,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Зеремля, Баранівського району Житомирської
області» та відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
будівництва
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Зеремля, Баранівського району Житомирської
області» на суму 48 058 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№616

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Кашперівка,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Кашперівка, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Кашперівка, Баранівського району
Житомирської області» на суму 54 773 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№617

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Рогачів,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Рогачів, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Рогачів, Баранівського району Житомирської
області» на суму 50 332 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№618

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Смолдирів,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Смолдирів, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Смолдирів, Баранівського району
Житомирської області» на суму 49 825 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№619

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Суємці,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Суємці, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Суємці, Баранівського району Житомирської
області» на суму 48 619 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№620

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості
об’єкта будівництва «Капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Табори,
Баранівського району Житомирської області»
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний
ремонт вуличного освітлення с. Табори, Баранівського району Житомирської області» та
відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Табори, Баранівського району Житомирської
області» на суму 49 208 гривень
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№621

Про внесення змін до рішення
Баранівської міської ради №149
від 28 березня 2017 року
«Про затвердження проектів , реалізації
яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури Баранівської об’єднаної
територіальної громади
На підставі Постанови КМУ №200 від 16.03.2016 року та ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши та обговоривши зміни до проектів,
реалізації яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної
громади , міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни проектів, реалізації яких запланована на 2017 рік за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
Баранівської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.).

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
11 сесія 8 скликання
від 12 жовтня 2017 р.

№622

Про звернення до депутатів
Верховної Ради України
Відповідно до статті 25 та частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутатів Баранівської міської ради, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради до депутатів Верховної
Ради України щодо внесення змін до законопроектів «Про Державний бюджет України на
2018 рік» (№7000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№7116) (додаток 1).
2. Направити звернення депутатів Баранівської міської ради до депутатів Верховної
Ради України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.).

Міський голова

А.О. Душко

Додаток 1.
до рішення Баранівської
міської ради №622 від12.10.2017р.
Депутатам Верховної ради України
На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться подані
15.09.2016 року Урядом законопроекти: «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
(№7000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№7116). Комплексний аналіз
цих законодавчих ініціатив дозволяє виокремити наступні негативні наслідки для місцевого
самоврядування у разі їх ухвалення.
Щодо законопроекту №7000
По-перше, в державному бюджеті на наступний рік у частині міжбюджетних відносин
із складу субвенції на оплату житлово-комунальних послуг виключено оплату пільг та
залишено фінансування з державного бюджету тільки субсидій. Тобто на рівень місцевих
бюджетів передається оплата пільг населенню за житлово-комунальні послуги, що порушує
принцип субсидіарності, може значно розбалансувати місцеві бюджети в наступному році, і в
кінцевому результаті призводить до невиконання державою своїх соціальних зобов’язань
щодо надання громадянам України певних соціальних пільг, компенсацій і гарантій, які
встановлені законами України.
Органи місцевого самоврядування вимушені будуть за власний рахунок фінансувати
пільгові категорії громадян, перелік яких визначений державою, та відволікати власні кошти,
що могли б бути спрямовані на розвиток власної інфраструктури. Це додатково обтяжить
місцеві бюджети на 7 млрд. гривень.
По-друге, враховуючи значні щорічні навантаження на місцеві бюджети, Кабінет
Міністрів України передбачив додаткову дотацію на здійснення переданих із державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, але без рівного та
справедливого підходу до її розподілу. Так, у розрахунок включено тільки обласні бюджети,
з подальшим перерозподілом коштів обласними державними адміністраціями на власний
розсуд, що в першу чергу порушує децентралізаційні принципи (громади для того й
об’єднувалися, щоб мати прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом), руйнує цілі
бюджетної реформи (Уряд обіцяв побудову двохрівневої бюджетної системи), закладає
корупційні ризики (ОДА визначатимуть розподіл коштів самостійно без будь-яких погоджень,
рекомендацій чи порядків, встановлених Кабміном).
Це ставить об’єднані територіальні громади та міста обласного значення (органи
місцевого самоврядування базового рівня) в значну залежність від обласної влади. Таке
рішення щодо централізації ресурсів щодо сфер, за які відповідають органи місцевого
самоврядування базового рівня, призведе до гальмування процесу об’єднання громад та
означатиме «відкат назад» децентралізаційної реформи, може покласти початок негативним
тенденціям перенесення повноважень на вищий рівень, звести нанівець усі докладені зусилля
з децентралізації.
По-третє, у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачена передача
на фінансування з місцевих бюджетів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі,
училища). Мінфіном було обіцяно, що передача відбудеться виключно на обласний рівень, але
в законопроекті зазначено «місцеві» бюджети. Враховуючи тези Прем’єр-міністра України на
засіданні Уряду, сподіваємось, що такі заклади фінансуватимуться виключно за рахунок
коштів обласних бюджетів.
По-четверте, коштів, передбачених місцевим бюджетам за рахунок освітньої та
медичної субвенцій, суттєво не достатньо для повного забезпечення повноважень,
делегованих державою. Так, обсяг освітньої субвенції складає 61,2 млрд. грн (ріст 16,5%), у
той час коли Кабінет Міністрів України заклав збільшення заробітних плат педагогічних
працівників на 25%. Обсяг медичної субвенції на 4,5 млрд. грн менше рівня минулого року,
що зумовлено медичною реформою і запланованим фінансуванням первинної медичної
допомоги національним оператором виключно медичним установам за надані послуги.
Окрім того, запровадження нового підходу до фінансового забезпечення первинної
медичної допомоги з 1 січня 2018 року передбачено законопроектами за реєстр. №№6327 та
6604, які ще не прийняті Парламентом. Враховуючи зазначене, запропоновані зміни щодо
фінансування первинної медичної допомоги є передчасними, що може призвести до

недофінансування в 2018 році комунальних закладів охорони здоров’я, які надають первинну
медичну допомогу.
Разом із цим, у разі схвалення парламентом першого етапу медичної реформи
виділених коштів на вторинну і третинну медичну допомогу катастрофічно не вистачатиме.
Вже зараз обсяг недофінансування медичної галузі з державного бюджету складає більше
30%. Заборгованість із виплати заробітної плати – 2,8 млрд. грн. Враховуючи зменшений
обсяг медичної субвенції, ОМС стикнуться з гострим дефіцитом коштів на соціально-значущі
галузі (обсяг недофінансування освітньої субвенції – 4,5 млрд. грн., медичної субвенції –
7,0 млрд. грн.). Як наслідок, це призведе до того, що органи місцевого самоврядування знову
дофінансовуватимуть за рахунок власних коштів потребу в коштах на зарплати вчителів,
медиків та утримання зазначених галузей у відносно належному стані.
По-п’яте, не передбачено механізм покриття втрат місцевих бюджетів внаслідок
прийняття рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, щодо підвищення у тарифів на електроенергію для
зовнішнього освітлення населених пунктів.
По-шосте, не передбачено субвенцію на пільгове перевезення окремих категорій
громадян. Складається враження, що держава просто забула про пільговиків, перекинувши їх
утримання на місцеві бюджети. Нагадаємо, що останнім часом катастрофічно зростає
заборгованість перед перевізниками та надавачами послуг. Так, Укрзалізниця заявила про
скасування окремих зупинок, а Укртелеком направив численні звернення в судові інстанції та
пригрозив припинення надання послуг. Це фактично майже повністю позбавить пенсіонерів,
дітей війни, учасників війни, ветеранів праці тощо державних гарантій на безкоштовний
проїзд та інші послуги. Додаткове навантаження на місцеві бюджети щоб забезпечити
гарантовані державою послуг складе 2,5 млрд. грн. Слід зазначити, що право на пільговий
проїзд закріплено державою, а не органами місцевого самоврядування.
Переведення визначеного соціального забезпечення на рівень органів місцевого
самоврядування призвело до порушення стабільної і передбачуваної системи прав громадян та
гарантій їх реалізації, знизило відповідальність держави перед громадянами за виконання
своїх соціальних зобов’язань. Звісно, що не всі місцеві ради зможуть у своїх бюджетах
запланувати зазначені кошти, адже навіть у фінансово спроможних громад обсяг
передбачених коштів із місцевих бюджетів є недостатнім.
Гарантовані державою пільги фактично надаватимуться, виходячи з фінансової
спроможності того чи іншого місцевого бюджету, що порушує основні принципи Бюджетного
кодексу щодо справедливого і неупередженого розподілу.
По-сьоме, не передбачено субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах
минулих років. Держава не розрахувалась за борги, що виникли в 2013-2015 роки через
економічно необґрунтовані тарифи встановлені національним регулятором. У комунальних
підприємств відсутні ресурси для покриття таких витрат. Це призводить того, що вони
вимушені спрямовувати свої обігові кошти на погашення боргів, які виникли не з їх вини. В
свою чергу, органи місцевого самоврядування з метою недопущення зупинки надання
комунальних послуг громадянам змушені за рахунок місцевих бюджетів гасити такі борги.
По-восьме, обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження передбачено в розмірі 137,5 млн. грн (ріст 0%, тобто на рівні минулого року),
що значно менше запланованого на 2018 рік збору на соціально-економічну компенсацію
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (392 млн. грн.). Тобто
виникає ситуація, коли за рахунок надходжень зазначеного збору місцеві бюджети фактично
не отримують у повному обсязі кошти на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення. Фактично відбувається невиконання вимог Закону України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», згідно з яким зазначені кошти
повинні спрямовуватися виключно на передбачені Законом цілі.
По-дев’яте, в законопроекті не передбачене врегулювання питання середньострокових
позик. Кабінет Міністрів України намагається врегулювати дану проблему шляхом прийняття
відповідної постанови, що є неправомірним, оскільки відповідно до норм Бюджетного кодексу
(п. 21 Прикінцевих та перехідних положень) дане питання повинно бути врегульовано
законодавчо. Тому доцільним є передбачення списання такої заборгованості за рахунок
вільного залишку коштів державного бюджету на 01.01.2018.
По-десяте, «Субвенція загального фонду на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань», «Субвенція загального фонду на придбання витратних
матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії»,
«Субвенція загального фонду на придбання медикаментів та виробів медичного призначення

для забезпечення швидкої медичної допомоги» (разом - 1,2 млрд грн) передбачені також
лише на рівень обласних бюджетів, що спричиняє упереджений та необ’єктивний розподіл
коштів на медичну галузь, змушує органи місцевого самоврядування базового рівня
«випрошувати» зазначені кошти та врегульовувати соціальне невдоволення населення через
брак передбачених коштів.
По-одинадцяте, обсяг Стабілізаційної дотації передбачений лише в обсязі 1,7 млрд грн,
що значно нижче минулого року. В той час коли і таких коштів не вистачає на врегулювання
невідкладних проблемних питань у процесі виконання місцевих бюджетів протягом
бюджетного періоду.
По-дванадцяте, місцеві бюджети недоотримують значні кошти земельного податку
через несплату Міноборони зазначеного податку та надання пільги суб'єктам космічної
діяльності та літакобудування, надані державою. Доцільно зобов’язати Міноборони неухильно
сплачувати земельний податок або передбачити у проекті Державного бюджету України на
2018 рік кошти місцевим бюджетам на компенсацію сплати земельного податку
Міністерством оборони України. А також скасувати пільги зі сплати земельного податку
суб'єктам космічної діяльності та літакобудування, надані державою, або збільшити обсяг
відповідної субвенції з державного бюджету.
Щодо законопроекту №7116
По-перше, крім передачі на рівень місцевих бюджетів фінансування оплати пільг
населенню за житлово-комунальні послуги Уряд пропонує здійснити погашення
заборгованості з таких послуг, що утворилася за минулі роки за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Це призведе до значного погіршення стану виплати пільг за вказані
послуги, зростання заборгованості за значного зниження рівня фінансової спроможності
місцевих бюджетів. Станом на 01.09.2017 заборгованість складає 8 млрд. грн., а з початком
опалювального сезону така заборгованість зросте в рази.
По-друге, законопроектом передбачається внести зміни до ст. 69 Бюджетного
кодексу України щодо зарахування до місцевих бюджетів частини плати за видачу ліцензії
на провадження господарської діяльності з випуску лотерей, окрім бюджетів міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад. При цьому не визначено
бюджети, до яких може зараховуватись зазначена плата за пункти розповсюдження
лотерей, розташовані на території міст обласного значення чи об’єднаних територіальних
громад, що порушує цілі децентралізаційної реформи та суперечить підходам щодо
справедливого розподілу фінансового ресурсу. Необхідним є включення даного джерела
надходжень до доходів бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад.
По-третє, не врегульованим залишається питання фінансування освіти та охорони
здоров’я, оскільки за рахунок освітньої субвенції, як і в 2017 році, видатки пропонується
здійснювати виключно на оплату праці педагогічного персоналу (ч.1 ст. 1032), органи
місцевого самоврядування змушені будуть фінансувати за власний рахунок всіх інших
працівників (лаборанти, бібліотекарі, кухарі, технічний персонал тощо).
Оскільки коштів на це з держбюджету не передбачається, їх фінансування залежатиме
від фінансової спроможності конкретного місцевого бюджету. У разі відсутності таких коштів
органи місцевого самоврядування вимушені будуть проводити скорочення та звільнення.
Крім того, Мінфіном не підтримана норма Асоціації міст України щодо надання
можливості спрямовувати кошти залишку освітньої субвенції на інші видатки у разі повного
забезпечення видатків на оплату праці та відсутності заборгованості.
Фінансування комунальних послуг та енергоносіїв у галузі охорони здоров’я за рахунок
коштів місцевого рівня призводить до невідповідності між функціями і повноваженнями
місцевого самоврядування та ресурсами, необхідними для їх виконання.
Необхідно звернути увагу на те, що у грудні 2014 року змінами до Бюджетного кодексу
для міських бюджетів було зменшено норматив зарахування ПДФО з 75% до 60%. Для
компенсації таких змін, було передбачено, що освітня та медична субвенції покривають усі
поточні видатки відповідних бюджетних установ. Теперішні пропозиції Мінфіну
передбачають передачу ще додаткових повноважень, а норматив ПДФО так і залишається на
рівні 60%.
По-четверте, залишення фінансування професійно-технічної освіти на рівні містобласних центрів та не врегулювання проблеми оптимального розмежування повноважень

(управління та передача майна) в цій галузі призведе до виникнення критичної ситуацій із
фінансовим забезпеченням її здобуття у професійно-технічних навчальних закладах.
Слід звернути увагу на те, що у закладах професійно-технічної освіти навчаються не
лише мешканці міст-обласних центрів, а як правило мешканці всієї області. Тобто органи
місцевого самоврядування міст наділяються не властивими їм повноваженнями: надання за
власні кошти освітніх послуг жителям області, а в окремих випадках і з інших регіонів.
По-п’яте, щорічне вилучення з державних програм щодо соціального захисту
населення та перенесення пільг на місцевий рівень без компенсаційних ресурсів (зміни до
статей 91, 102 Бюджетного кодексу) є прямим порушенням конституційних принципів та
звуженням пільг та гарантій населенню з боку держави.
Це призведе до зниження соціальних можливостей та соціальної захищеності громадян.
Держава фактично своїми діями унеможливлює реалізацію в повній мірі своїх гарантованих
соціальних зобов’язань, оскільки місцеві громади, на які згідно з запропонованими змінами до
бюджетного законодавства покладено повноваження здійснення виплат окремих пільг та
компенсацій, фінансово неспроможні їх виконати.
По-шосте, законопроектом пропонується збільшити відсоток вилучення коштів із
місцевих бюджетів, які передаються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації з 50
до 80 відсотків, що призведе до необґрунтованого зменшення фінансового ресурсу місцевих
бюджетів, які мають рівень надходжень податку на доходи з фізичних осіб на одного
мешканця вище 1,1.
По-сьоме, у зв’язку зі зміною з 1 січня 2017 року механізму зарахування акцизного
податку з пального до місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування недоотримують
значні кошти. В окремих бюджетах обсяг надходжень зазначеного податку складає до 80%
надходжень загального фонду.
Виходячи з вищенаведеного, просимо Вас:
8. Здійснити перерозподіл додаткової дотації на здійснення переданих із державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (16,5 млрд. грн.),
включивши в розрахунки бюджети об’єднаних територіальних громад та міст обласного
значення, тобто передбачивши зазначену дотацію всім бюджетам, які мають прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом пропорційно розподілу освітньої та медичної
субвенцій.
9. Передбачити розподіл спеціальних субвенцій медичної галузі (1,2 млрд грн) всім
бюджетам, що прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
10. Збільшити обсяги освітньої субвенції на суму 4,5 млрд. грн. для забезпечення
належного фінансування видатків на оплату праці педагогічного персоналу. Закріпити в
законопроекті № 7116 норми щодо фінансування видатків на заробітну плату працівників
закладів освіти та охорони здоров’я виключно за рахунок субвенцій з державного бюджету,
доповнивши статті 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України абзацом наступного змісту:
«Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів,
визначених пунктом 1 цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої
субвенції». При цьому, нормами статей 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України дозволити
право органів місцевого самоврядування спрямовувати залишки коштів по освітній та
медичній субвенції на здійснення заходів з оптимізації мережі та капітальні видатки
відповідних закладів.
11. Списати заборгованість місцевих бюджетів за середньостроковими позиками та
безвідсотковими позичками, що надавалися місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку у 2009-2014 роках за рахунок вільного залишку коштів Державного
бюджету України, що утворився на початок 2018 року.
12. Закріпити гарантовані державою соціальні пільги за державними програмами
соціального захисту шляхом передбачення відповідних субвенцій. Статті 91 та 102
Бюджетного кодексу викласти в редакції Бюджетного кодексу 2015 року (дотримання норм
започаткованих бюджетною реформою).
13. Врегулювати проблему пільгового перевезення окремих категорій громадян
шляхом прийняття нормативно-правових актів щодо переходу на адресну грошову допомогу в
цій сфері або ж виділити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі не
менше 2,5 млрд. гривень.
14. Зберегти механізм надання пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги за
рахунок субвенції з державного бюджету, включити в склад відповідної субвенції і пільги на
оплату населенням житлово-комунальних послуг.

З повагою
Депутати Баранівської міської ради

Секретар ради

Ю.М. Оханський

