
                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
27 жовтня 2017                                                                                                              №622 
 
Про створення 
моніторингової групи  
 
 

Розглянувши звернення громадян м. Баранівки та Баранівської ОТГ, заслухавши 
інформацію начальника відділу лісового господарства ДП «Баранівське мисливське 
господарство»,  начальника відділу благоустрою Баранівської міської ради Виховського С.А., 
з метою виявлення фактів та зупинення незаконного вирізання  лісу  керуючись ст 25, ст 26  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Створити моніторингову групу у складі депутатів міської ради : 
Нечипорук Д.В., Колчук Н.В., Мірошниченко В.І., Строєв І.М., Курбатов В.А.,  
Драган О.М., Підгурський М.П.    
2. Інформацію про  роботу моніторингової групи   оприлюднювати  на офіційному сайті 

Баранівської міської ради та засобах масової інформації.       
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з   питань земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища та комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики. 
 

Міський голова                                                                          А.О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
  

від  27  жовтня  2017 року                                                                                      №623 
 

Про попереднє схвалення проекту Стратегії 
розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року 

 

         Розглянувши проект Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади до 2020 року, керуючись Законом України “Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та 
ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
        В И Р І Ш И Л А: 

1. Попередньо схвалити проект Стратегії розвитку Баранівської міської об`єднаної 
територіальної громади до 2020 року. 

2. З метою ознайомлення жителів громади розмістити проект Стратегії розвитку 
Баранівської міської об`єднаної територіальної громади до 2020 року на сайті Баранівської 
міської ради. 

3. В термін 30 календарних днів провести громадські слухання по обговоренню 
проекту Стратегії розвитку Баранівської міської об`єднаної територіальної громади  
до 2020 року. 

4. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку опрацювати отримані пропозиції за результатами громадських слухань та винести на 
затвердження проект Стратегії розвитку Баранівської міської об`єднаної територіальної 
громади до 2020 року під час позачергової або чергової сесії міської ради. 

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

 
Міський голова                                                              А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від  27  жовтня  2017 року                                                                  №  624 

 
 

Про попереднє схвалення проекту Схеми 
планування території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
Житомирської області 

 

 
 Розглянувши проект Схеми планування території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Житомирської області, виготовлений Державним Підприємством 
«Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», та заслухавши інформацію заступника директора ДП «Цивільбуд» 
Криштоп Т.В. про виконану роботу, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 13, 14, 15 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», статті 11 Закону України «Про основи містобудування», з урахуванням положень 
Закону України «Про Генеральну схему планування території України», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 
листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», міська рада 
 В И Р І Ш И Л А: 

1. Попередньо схвалити проект Схеми планування території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

2. В термін 10 календарних днів передати на експертизу проект Схеми планування 
території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в Департамент 
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
Житомирської ОДА. 

3. З метою ознайомлення жителів громади розмістити проект Схеми планування 
території Баранівської міської ОТГ на сайті Баранівської міської ради. 

4. В термін 30 календарних днів провести громадські слухання по обговоренню 
проекту Схеми планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

5. Після погодження даного документу на громадських слуханнях та отримання 
позитивної експертизи розглянути на позачерговій або черговій сесії міської ради питання 
щодо затвердження проекту Схеми планування території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
Міський голова                                                                   А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

від  27  жовтня  2017 року                                                                                   №  625  
                                             
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету  
за 9  місяців  2017 року 
 

    Заслухавши інформацію начальника управління фінансів міської ради Дем’янюк 
О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 9 місяців 2017 року,         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»,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА:   
1. Інформацію начальника управління фінансів міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан 
виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку громади за 9 
місяців 2017 року (згідно з додатками) взяти до відома.  
2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 9 місяців 
2017 року:   

� за  доходами: 100537103,20  гривень;  
� за видатками: 87908926,03 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 91103575,53 гривень;  
� видатки в сумі 84153585,86 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 9433527,67 гривень; 
� видатки в сумі 3755340,17 гривень  

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради відповідно до своїх повноважень:  
• забезпечити виконання доходної та видаткової частини міського бюджету, а також Програми 
економічного і соціального розвитку громади на 2017 рік;  
• активізувати роботу щодо збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок усіх 
джерел;  
• здійснювати жорсткий контроль за надходженням плати за землю, вживати суворі заходи 
адміністративного впливу до боржників;  
• вживати заходи по виявленню та залученню до оподаткування суб’єктів господарювання, які 
користуються землею без належного юридичного оформлення;  
• вжити дієві заходи щодо ефективного використання комунального майна, оформити 
договори оренди з метою надходження додаткових коштів;  
• проводити роботу щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі в 
установах, закладах та підприємствах комунальної власності громади;  
• сприяти розвитку малого підприємництва, активізувати роботу у сфері залучення інвестицій;  
• продовжити здійснення заходів щодо реформування житлово-комунальної сфери шляхом 
проведення оптимальної тарифної політики, розширення мережі комунальних послуг;    
• проводити роботу щодо поліпшення торгівельного обслуговування населення на території 
громади;  
• забезпечувати належний правопорядок та санітарний стан на території Баранівської міської 
ради.   
4. Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади 
постійно здійснювати суворий контроль за використанням енергоресурсів та здійсненням 
заходів з енергозбереження.  



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

Міський голова                                                                             А. О. Душко 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Додаток 7 
                                                                                               до рішення 12-ї сесії 8-го  
                                                                                               скликання від 27.10.2017 № 625 

Інформація 
про стан виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку 

громади за 9 місяців 2017 року 
           Виходячи з аналітичних матеріалів (додатки, презентація) протягом 9 місяців 2017 року 
досягнуто високих  значень  показників  бюджетної наповненості. Це призвело до 
перевиконання бюджету в частині загального фонду на 3318089,17 гривень (112,13%)  та  
спеціального фонду на  582112,67 гривень (124,11%). Сумарне значення перевиконання за 
загальним фондом бюджету Баранів 
 
 
ської міської ОТГ по відношенню до планових показників  на початок 2017 складає  
10189205,30 гривень. Для об’єктивної оцінки виконання бюджету громади та програми 
соціально-економічного розвитку слід деталізувати надходження наступних видів податків і 
платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі - ПДФО) - 19496066,32 гривень; 
- єдиний податок - 4922781,31 гривень; 
- акцизний збір - 237994,57 гривень; 
- податок на  нерухоме майно - 200198,37 гривень; 
- земельна рента  - 2534299,54 гривень; 
- рентна плата за надра та лісові ресурси - 940227,15 гривень; 
- плата за надання адміністративних послуг - 387915,87 гривень; 
- державне мито - 72600,36 гривень; 
- інші доходи  -1889189,68 гривень; 
- офіційні трансферти - 60422302,36  гривень; 
        Частки офіційних трансфертів та  власних надходжень за 9 місяців 2017 року складають  
співвідношення 66/34 % (60422302,36/30681273,17). 
        До спеціального фонду міського бюджету надійшло 9433527,67 гривень  податків, зборів 
та інших платежів,у т ч. 

� власних надходжень – 1221906,01 гривень, що складає 92,8  %   річного 
показника 2016 року (1316033,73) (додаток 6); 

� благодійних внесків та цільових коштів – 662326  гривень., що на  438006 
гривень  більше річного  показника 2016 року; 

� коштів бюджету розвитку та інших надходжень  - 979335,56 гривень; 
� екологічного податку  - 40893,95 гривень; 
� інших доходів  -101747,15 гривень; 
� офіційних трансфертів - 6437319,00 гривень. 

        Основою високих показників перевиконання стали надходження з ПДФО, єдиного 
податку, рентної плати за землю та акцизного збору (додаток 1).З об’єктивних причин 
(галопуюча інфляція, не контрольоване зростання цін на продукти харчування та 
енергоносії,ріст видатків на оплату праці) станом на 01.10.2017 року  видатки бюджету  
загального фонду забезпечували потребу не в повному обсязі. Головні розпорядники 
бюджетних коштів формували пакети документів на оплату в частині казначейського  
обслуговування за незахищеними видатками  значно пізніше ніж фактично виникала потреба у 
їх провадженні. Задля забезпечення співфінансування  субвенції на соцекономрозвиток  у 
бюджеті було передбачено близько 47500 гривень. З метою провадження видатків  бюджету 
розвитку в цілому було передано коштів  загального фонду в сумі 4629730,09 гривень.  
        Високих результатів роботи  було досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 
завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 
землю та нерухоме майно, збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з 
вивезення сміття та іншим заходам. В результаті проведеної раніше претензійної роботи з 
боржниками та прийняттю рішень  щодо припинення права користування земельними 
ділянками, факти  систематичної несплати земельного податку відсутні.  
          Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного виду 
основних надходжень і видатків (додатки 1-4).До прикладу, у додатку 4 показано обсяг 
здійснення касових видатків за 9 місяців 2017 року в розрізі установ. Загальний обсяг 
капітальних  видатків (без  врахування коштів, які спрямовано  на погашення зовнішнього 



запозичення) відповідно даних додатку склав за 9 місяців  2017 року  3755340,17 гривень. 
Кошти використано на придбання комп’ютерної техніки, устаткування, остаточні роботи з 
виготовлення генерального плану, капітальний ремонт доріг по вулиці Древлянська та під’їзду 
до ФОКу, придбання дитячих майданчиків, мангала, контейнерів для роздільного збирання 
сміття, комплекту турнікетів, на капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко».   
      На протязі 9 місяців 2017 році Баранівська громада отримала  5925000 гривень субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад. У т.ч. 1975000,00 - загальний фонд та 3950000,00 -спеціальний  фонд. 
      Субвенцію було спрямовано на рахунки головних розпорядників коштів, які використали її 
на : 

- придбання сміттєвоза  -1880200 гривень; 
- придбання трактора МТЗ -82.1 - 681000 гривень; 
- придбання вантажо-пасажирського автомобіля (ПЕЖО) -839900 гривень; 
- проведення капітального ремонту сільського БК в с.Рогачів -1238800 гривень (роботи 

на стадії завершення); 
- передачу коштів для КП «Баранівка міськводоканал» на проведення реконструкції 

станції знезалізнення (договір у стадії розробки); 
- надання авансів для проведення капітального ремонту системи опалення з 

встановленням твердопаливних котлів у шести закладах Центру ПМСД (загальна сума 
субвенції -643795 гривень); 

      Коштом субвенції на соціально-економічний розвиток, яку отримано в сумі 1871000 
гривень (968000 гривень за  загальним фондом та 903000 гривень за спеціальним фондом) 

 придбано : 
- інтерактивний комплекс у Баранівську гімназію – 45000 гривень; 
- комп’ютерну техніку для шкіл громади -200000 гривень; 
- ноутбуки для ДНЗ громади  -135000 гривень; 
- дитячі майданчики -125000 гривень; 
- печі "Булер'ян" та комплектуючі до них у  сільські будинки культури -300000 гривень; 
- заплановано придбання звукопідсилюючої апаратури (пошук обладнання та формування 
пакету документів)   -180000,00 гривень; 
 проведено робіт: 
- надано аванс на  реконструкцію-термомодрнізацію ДНЗ «Сонечко» (загальна сума 
призначень складає 1400630  тис. грн.) 
- розпочато роботи по капремонту Острожецького ДНЗ (100000 гривень) 
- розпочато роботи по  капремонту  вуличного освітлення у Марківці, Глибочку та Старій 
Гуті -220000 гривень. 

        Коштом субвенції Житомирської обласної ради (депутатський фонд) за об’єктом 
«Капітальний ремонт приміщення для організації багатофункціонального центру реабілітації 
за адресою: вул.Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирська область» - 200000 гривень,-  
роботи виконано повністю. Окрім того економія коштів на виконаних роботах дозволила 
переглянути  кошторис та  заключити угоду на встановлення пластикових вікон (окрім 
основних робіт - 46285,20 гривень).За об’єктом «Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Соборній в м.Баранівка з укладанням тротуарної плитки» (283392 гривни)  залишок  у сумі 
6049 гривень виник через неможливість при формуванні ПКД та зведеного кошторисного 
розрахунку передбачити використання коштів до копійки. Окрім того не використано 140586 
гривень. Матеріальна допомога для покращення житлових умов багатодітної родини Віктора і 
Людмили Заєць з м.Баранівка використана у повному обсязі   - 50000 гривень. Придбано 
компютерно - копіювальну техніку для відділу культури, сім"ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради проведено у повному обсязі на суму 16369 гривень. Придбано три комп’ютери та 
три багатофункціональні пристроїв для  Баранівської міської ради (ЦНАП) на суму 52458,00 
грн. Придбано огорожу  на кладовище у село Глибочок – 11745 гривень.  
      За рахунок залишку освітньої субвенції на початок 2017 року придбано кабінети фізики та 
хімії у опорний заклад (Баранівську гімназію)  на загальну суму 958100 гривень. Залишок не 
погашеного зовнішнього запозичення (зобов’язання)  перед  Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією  NEFCO становить 25671,5 євро 
 
 

Секретар ради                                                                               Оханський Ю.М. 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
Про затвердження проекту рішення                                                                        № 626 
«Про здійснення у 2017 році запозичення  
до бюджету Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади» 
(в новій редакції) 

 
З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в 

м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках 
реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості 
освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно до ст. 
143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 ч.1  
ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення 
місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 
№ 110 зі змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект рішення «Про здійснення у 2017 році запозичення до бюджету 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» (додаток 1). 

2.Рішення  10-ї сесії 8-го скликання № 543  «Про здійснення у 2018 році запозичення 
до бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

 
Міський голова                                                                             А. О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1.  
До рішення Баранівської міської ради 

№  626   від 27.10.2017р. 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  
___ сесія 8 скликання 

 
Про здійснення у 2017 році запозичення  
до бюджету Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади 

 
З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в 

м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках 
реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості 
освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно до ст. 
143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 ч.1  
ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення 
місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 
№ 110 зі змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Здійснити місцеве зовнішнє запозичення шляхом отримання кредиту від міжнародної 
фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) шляхом 
укладення кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО) та Баранівською міською об’єднаною територіальною громадою ( далі - 
Баранівською ОТГ) (надалі – Кредитний Договір) на наступних умовах: 

1.1. Мета запозичення – впровадження енергоефективних технологій і заходів з 
термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка), спрямованих на економію 
енергії. 

1.2 Форма здійснення запозичення – укладення Кредитного Договору.  
1.3.Вид запозичення –  кредит від МФО (міжнародної фінансової організації). 
1.4. Розмір (основна сума боргу за Кредитним Договором) запозичення - сума в 

4949086 гривень (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість гривень).З 
них  1484726 (один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять шість) 
гривень у 2017 році та 3464360 (три мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі триста 
шістдесят) гривень у 2018 році. Строк запозичення - 5 років. Пільговий період в частині 
оплати кредиту – 2017,2018 роки.  

1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не 
надається; 

1.6. Погашення запозичення здійснюється приблизно рівними щоквартальними 
платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з дати завершення періоду 
відстрочки (всього 20 платежів) відповідно до бізнесплану та умов Кредитного Договору. 

1.7. Відсоткова ставка за користування запозиченням становить 3% річних. 
1.8. Сплата відсотків по кредиту здійснюється приблизно рівними щоквартальними 

платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати 
платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не 
застосовується до платежів зі сплати відсотків); 

1.9.Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

2. Уповноважити міського голову  Баранівської міської ради, Душка Анатолія 
Олександровича вчиняти всі необхідні правочини, зокрема, підписувати Кредитний Договір 
від імені Баранівської міської ради, та здійснювати всі передбачені чинним законодавством 
України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету Баранівської ОТГ 
шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна 
Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та 



інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з 
залученням запозичення. 

3. Постійній комісії міської ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-
економічного розвитку  підготувати пропозиції про внесення змін до міського бюджету на 
2017-2021  роки в частині планування видатків на реалізацію Проекту. 

4. При підготовці змін до рішення міської ради  «Про затвердження міського бюджету 
на 2017 рік» передбачити асигнування на фінансування заходів проекту «Капітальний ремонт 
будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» 
що здійснюватимуться в рамках інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища 
– зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді»  
в тому числі за рахунок коштів кредиту 1484726 (один мільйон чотириста вісімдесят чотири 
тисячі сімсот двадцять шість) гривень. Зазначені кошти спрямувати на впровадження 
енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто 
Баранівка) (теплоізоляція стін, заміна дерев’яних вікон, заміна ламп розжарювання), інші 
заходи згідно з бізнес-планом. 

5.При формуванні проектів рішень про міський бюджет на наступні за 2017 роком 
бюджетні періоди передбачити: 

- асигнування на фінансування заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі 
Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» 
що здійснюватимуться в рамках інвестиційного проекту «Модернізація освітнього 
середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній 
територіальній громаді»  в тому числі за рахунок коштів кредиту - 3464360 (три 
мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі триста шістдесят) гривень у 2018 році; 
- витрати на виконання боргових зобов’язань міста перед міжнародною фінансовою 
організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) до кінця дії цих 
зобов’язань. 
6. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше 

погодження умов та обсягів запозичення Міністерством фінансів України. 
7. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію міської 

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

 
Міський голова А.О.Душко 

 
Секретар ради                                                     Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 

 від 27.10.2017 року                                                                               №627 
 

   Про зміни до міського  
   бюджету на 2017 рік 

 
 
 На підставі статті 143 Конституції України, статті 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 26.10.2017, 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,  від 29.08.2017 №485 та 
від 12.10.2017 №545: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 133071558,05грн., 121059870,05грн., 12011688,00грн. та 
10256788,00грн. замінити відповідно цифрами 136790790,05грн., 124216242,05грн., 
12574548,00грн. та 10756648,00грн. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 133684911,05грн., 114295701,05грн. та 19389210,00грн. замінити 
відповідно цифрами 138897740,05грн., 117408259,05грн. та 21489481,00грн.  
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 6807983,00грн., в тому числі профіцит загального фонду 
міського бюджету 7453983,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу коштів 
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального 
фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. джерелом покриття якого є використання 
вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком №2 до цього 
рішення». 
1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету у сумі 8914933,00грн., (додаток №2) (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 7453983,00грн., за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського 
бюджету 267353,00грн., за рахунок кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО 1484726,00грн.; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 291129,00грн., напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 
1.5. В пункті 3 цифри 114295701,05грн. та 19389210,00грн. замінити відповідно на 
117408259,05грн. та 21489481,00грн. 
1.6. В пункті 17 цифри 3385533,00грн. замінити на цифру 3800628,00грн. 
1.7. Пункт 19 вилучити. 
1.8. Додатки №7-10 вилучити. 
1.9. Пункт 9 викласти в новій редакції: «9. Затвердити граничний обсяг місцевого боргу на 

31.12.2017 року в сумі 1629926,00грн.». 
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  
12 сесія 8 скликання 

 

 від 27.10.2017 року                                                                               №628 
 

 
 

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, міська рада 
 ВИРІШИЛА: 

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 проектів 2017/2018 років: з  1  листопада   2017/2018  

років   по 01 червня  2018/2019 років.; 
- мінімально можливий вік автора: 14 років (при наявності куратора); 
- максимальна вартість одного проекту: 90000 гривень; 
- 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 № 1 – територія адміністративного приміщення Баранівської ОТГ 
(управління фінансів); 
пункт супроводу № 2 - приміщення ЦНАПу Баранівської міської ради (в частині 
проведення голосування на паперових носіях); 
пункт супроводу № 3 – бібліотечні заклади відділу культури, сімї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради (в частині роз’яснювальної роботи,рекламної кампанії та 
проведення голосування на паперових носіях). 
- терміни початку і завершення прийому проектів:  3 квітня 2017/2018– 3 липня   

2017/2018 р.;  



- терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування: 18 липня  
2017/2018– 14 серпня  2017/2018 р.; 

- терміни початку і завершення голосування за проекти: 18 серпня  – 22 вересня   
2017/2018 р. (координація  та безпосередньо процес голосування у 2018 році  
проводиться спільно управлінням фінансів,центром з надання адміністративних послуг  
та бібліотечними закладами відділу культури, сімї, молоді та спорту Баранівської 
міської ОТГ) ;  

- термін визначення проектів-переможців: 25 – 30 вересня 2017. 
1. 3атвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком № 1 до цього 

рішення. 
2. Виконавчому органу Баранівської міської ради : 
-  затвердити склад Комісії з питань Бюджету участі з відповідною адресою її 

місцезнаходження у новій редакції; 
- визначити місцезнаходження пунктів супроводу Бюджету участі та графік їх 

роботи. 
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  
12 сесія 8 скликання 

 

 від 27.10.2017 року                                                                               №629 
Про затвердження   Положення 
 про бюджетування за участі громадськості  
(Бюджет участі) Баранівської міської ради  в новій редакції 
 

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 місті Баранівка щодо участі у бюджетному процесі на основі 
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського 
бюджету для вирішення соціально значущих питань  сесія міської   ради,зважаючи на досвід 
бюджетування за участі громадськості у 2017 році, міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості 
(Бюджет участі) Баранівської міської ради (далі – Положення) у новій редакції. 

2. Встановити, що під час провадження бюджету Баранівської ОТГ у 2017/2018 роках 
та в  наступних  бюджетних  періодах  (щорічно) у рамках Бюджету участі у проекті бюджету 
у межах відповідних бюджетних програм передбачаються кошти для реалізації громадських 
проектів, відібраних відповідно до Положення. Обсяг цих коштів може бути зменшений або 
перерозподілений при прийнятті змін до бюджету Баранівської міської ради . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Баранівської 
міської ради.  

 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення 12-ї сесії Баранівської  

міської ради 8-го скликання  від 27  жовтня 2017 р.  №  629 

 

Положення 
про запровадження бюджетування за участі громадськості 
(Бюджет участі) Баранівської міської ради  (нова редакція) 

1. Загальні положення  

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження бюджетування за 
участі громади (далі – Бюджет участі) на території  Баранівської об’єднаної територіальної 
громади (далі ОТГ).   
1.2. Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів 
місцевого самоврядування з жителями, які проживають на території Баранівської міської ОТГ, 
створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі 
розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню 
інфраструктури  Баранівської  міської ОТГ та добробуту його жителів.  
1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні: 
автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі; 
куратор проекту - особа, що курує автора проекту, якому не виповнилося 15-ть років; 
Бюджет участі – процес взаємодії Баранівської  міської ради (ОТГ) та її виконавчого органу 
з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Баранівка до участі у бюджетному 
процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Баранівка міською радою 
частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, 
спрямованих на  вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення 
відкритого громадського голосування за такі проекти.  
комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, 
який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо 
впровадження та реалізації Бюджету участі у місті Баранівка;  
конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення жителями Баранівської 
ОТГ у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної 
кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого 
голосування; 

громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та 
корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток 
інфраструктури міста Баранівка та його жителів; 
проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість 
голосів шляхом їх прямого підрахунку; 
пункт супроводу Бюджету участі – приміщення в будівлі комунальної установи, у якому 
відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань 
Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, голосування тощо); 
електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна 
(веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що 
забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, 
електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації 
щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. 

� Видатки для реалізації Бюджету участі у м. Баранівка  здійснюються  за рахунок доходів 
бюджету розвитку та доходів загального фонду бюджету Баранівської ОТГ  без урахування 
міжбюджетних трансфертів.  

� Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Баранівською міською 
радою у складі рішення  «Про затвердження змін до параметрів Бюджету участі на …. рік та 
прогнозних обсягів Бюджету участі на … – … роки»» й  при внесенні подальших змін  на 
відповідний плановий  бюджетний період та може бути зменшений або збільшений.  
�   Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати громадяни України 
(іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території 
України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 14 років (за умови 



існування куратора), що зареєстровані та проживають на території міста Баранівка або мають 
паспорт,довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх 
проживання у місті Баранівка). 

2. Етапи Бюджету участі 

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає 
наступні етапи:  

1) затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік та прогнозних обсягів 
Бюджету участі на наступні за плановим два бюджетні періоди; 
2)  подання проектів; 
3)  оцінка і прийняття проектів для голосування; 
4)  голосування за проекти; 
5)  визначення проектів-переможців; 
6)  реалізація проектів-переможців; 
7)  звітування та оцінка результатів реалізації проектів.  

2.2. Параметри Бюджету участі на плановий рік (в окремих випадках –звітний) 
щорічно затверджуються Баранівка міською радою до 1 березня  і включають: 

- загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію 
проектів; 
- кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором; 
- максимальну тривалість реалізації проекту; 
- максимальну вартість одного проекту; 
- типи проектів; 
- кількість Комісій та їх територіальний поділ; 
- кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний поділ; 
- терміни початку і завершення прийому проектів; 
- терміни завершення оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на 
голосування; 
- терміни початку і завершення голосування за проекти; 
- термін визначення проектів-переможців; 
- за необхідності інші параметри. 

2.3. Організаційні питання подання та конкурсного відбору проектів щорічно 
можуть встановлюватися  Баранівською  міською радою. 

3. Комісії з питань Бюджету участі 

3.1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо 
реалізації Бюджету участі у місті Баранівка виконавчий орган Баранівської  міської 
ради своїм рішенням створює Комісію з питань Бюджету участі (далі – комісія). 
Кількісний склад  комісії щорічно визначається та затверджується  Баранівською 
міською радою. 

3.2. До складу кожної Комісії входять представники структурних підрозділів 
виконавчого комітету  Баранівка міської ради  у кількості 6 осіб та за згодою 
представники громадськості, наукових кіл, бізнес середовища, незалежні експерти у 
кількості 6 осіб. 

3.3. Основними завданнями Комісії є: 

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету 
участі на усіх його етапах у межах території Баранівської ОТГ, яку Комісія охоплює 
своєю діяльністю, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та 
методологічної підтримки авторів проектів; 

- проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;  

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії. 



3.4. Головою і секретарем Комісії призначаються особи з числа членів Комісії, 
які є представниками структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської  
міської ради.  

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою, але не 
рідше, ніж 1 раз на місяць. 

3.6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого підрахунку 
голосів, готуються секретарем Комісії, затверджуються її головою і підписуються усіма 
учасниками засідання. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні усі 6 
членів Комісії з числа її представників.   

3.7. Секретар Комісії є відповідальною особою по роботі з документального 
забезпечення  роботи Комісії,спеціаліст з компютерної техніки та програмування  є 
відповідальним  за зароботу з  електронною системою. 

4. Пункти супроводу Бюджету участі 

4.1 Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи 
оприлюднюється на офіційному сайті Баранівка міської ради протягом трьох робочих днів з 
дати затвердження Баранівка міською радою параметрів Бюджету участі. 

     4.2 Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання: 
� інформаційний та методичний супровід учасників процесу; 
� видача бланків проектів; 
� прийняття проектів у паперовому вигляді; 
� ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування; 
� забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді; 
� внесення у електронну систему інформації із бюлетенів голосування, поданих в 
друкованому вигляді. 

5. Інформаційна кампанія  

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі відповідними 
структурними підрозділами виконавчого органу Баранівка міської ради. 

5.2. Інформаційна кампанія передбачає:   

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також 
заохочення мешканців до підготовки та подання проектів;  
- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх 
терміни; 
- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування 
та графіку роботи; 
- представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування, та заохочення мешканців 
до участі у голосуванні;   
- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів; 
- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у 
інформаційній кампанії; 
- інші інформаційні заходи (за потребою). 

5.3. Управління фінансів Баранівської міської ради  щорічно до 15 квітня року, що передує 
плановому, (в окремих випадках – у звітному році ) сприяє організації та проведенню 
публічних дискусій про пріоритети розвитку міста, визначення проблем та  тематики проектів.  

6. Електронна система «Громадський проект»  

6.1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету 
участі і розміщується на офіційному веб-сайті  міста Баранівської міської ради у рубриці 
«ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ». 

6.2. Відповідальним за супроводження функціонування електронної системи, включаючи 
розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення голосів 
поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Бюджету участі на 
відповідний рік та управління іншим контентом системи є управління фінансів та відділ  
бухгалтерського обліку,інвестицій та закупівель). 



6.3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних 
кабінетів авторами проектів.  

6.4. Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в 
електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і 
номеру паспорта та завантаження його скан-копії (паспорту або посвідки на постійне 
проживання). 

6.5. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та 
реалізації проектів на сторінках відповідних проектів. 

6.6. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, 
пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів по електронній пошті. 

6.7. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі 
автоматичного підрахунку голосів. 

6.8. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними 
департаментами виконавчого органу Баранівка  міської ради. 

6.9. Регламент роботи електронної системи в установленому порядку затверджується 
відповідальним структурним підрозділом. 

7. Порядок підготовки проектів 

7.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.  

7.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. 
Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті. 

7.3. План заходів з виконання Проекту повинен відображати  етапи виконання проекту, 
зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб 
проекту). 

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проекту та можливість його 
практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту 
(назва додатку та кількість сторінок).  

7.5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам: 

- проект відповідає нормам законодавства; 
- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені; 
- проект належить до одного з типів проектів, затверджених Баранівка міською 
радою;  
- питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Баранівка міської 
ради; 
- реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної 
власності територіальній громаді міста  Баранівка на території будівель (приміщень) загального 
користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та 
відповідати затвердженій містобудівній документації; 
- термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації; 
- реалізація проекту не порушує прав інших осіб; 
- реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності; 
- бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: 
розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; 
оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці 
виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності); 

-  фінансування проекту, реалізація якого передбачена  на території або об’єктах, що 
перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів 
Бюджету участі та коштів членів ОСББ у розмірі не менше 30 % загальної вартості проекту. 

8. Порядок подання проектів 

8.1. Проект подається автором у електронному (у електронній системі) або паперовому (у 
пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді.  



8.2. Проект подається разом з підписами підтримки проекту у кількості осіб, встановлених 
Баранівка міською радою, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.  

8.3. Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором 
оригіналу паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання в Україні). При 
поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів 
до електронної системи та прикріплює їх скановану копію. 

8.4. Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до відповідального 
структурного підрозділу щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий 
проект.  

8.5. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує внесення у електронну систему 
проектів, поданих у паперовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня отримання таких 
проектів. 

8.6. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше 
ніж за 7 календарних днів до початку голосування.  

8.7. Баранівка міська рада та її виконавчий орган сприяють публічному обговоренню 
поданих проектів та надають можливість автору або уповноваженій ним особі, представити 
проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз проекту. 
Внесення можливих поправок до проектів за результатами обговорення можливе не пізніше 
ніж за 7 календарних днів до початку голосування.  

9. Оцінка і відбір проектів 

9.1. Відповідальний структурний підрозділ здійснює попередню оцінку з метою перевірки 
поданого проекту на предмет:  

- відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та 
суспільної моралі; 

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що 
відповідають нормам цього Положення;  

- відповідності підписів підтримки проекту установленим вимогам; 

- відповідності цензурі.  

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Секретар комісії або 
уповноважена ним особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора 
проекту. Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного 
повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У 
іншому випадку – проект  відхиляється.  

9.2. За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів відповідальний структурний 
підрозділ протягом 5 робочих днів приймає рішення про недопущення до оцінки Комісією 
проектів: 

- які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, 
повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо; 

- автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або 
не внесли необхідні корективи у проекти. 

 Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у 
електронній системі є недоступними для публічного доступу. 

9.3. В міру отримання проектів відповідальний структурний підрозділ: 

- визначає щодо кожного проекту, що пройшов попередню оцінку, відповідальний 
структурний підрозділ за галузевою ознакою та вносить цю інформацію у електронну систему 
разом з результатами попередньої оцінки усіх проектів; 

- розподіляє подані проекти, що пройшли попередню оцінку, рівномірно між Комісіями у 
порядку затвердження цих Комісій.  



9.4. Проекти, що пройшли попередню оцінку, оприлюднюються у електронній системі (за 
винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких 
останні не дали своєї згоди), а їх скановані копії надсилаються кожному члену відповідної 
Комісії, яка здійснює їх оцінку, та відповідальному структурному підрозділу. 

9.5. Управління фінансів спільно з відділом  бухгалтерського обліку,інвестицій
 тазакупівель  протягом 20 днів з дня отримання сканованої копії проекту, що пройшов 
попередню оцінку, здійснює оцінку проекту на предмет його відповідності законодавству та 
реалістичності і достатності бюджету проекту для його практичної реалізації та подає Комісії 
звіт про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою 
згідно з додатком 2 до цього Положення.  

9.6. Комісія протягом 10 днів з дня отримання звітів про аналіз відповідності проектів 
законодавству та можливості їх реалізації від відповідальних структурних підрозділів приймає 
висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього 
Положення.  

9.7. У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та 
оцінки, проект може бути відхилений у ході оцінки відповідальним структурним підрозділом 
та/або Комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання 
проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування за 
проекти. 

9.8. При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати 
авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту. 

9.9. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів 
пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють 
спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у 
своєму початковому варіанті.   

9.10. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з 
іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів. 

9.11. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з 
наступних причин: 

- автор проекту надав неправдиві відомості про себе; 
- проект суперечить законодавству України; 
- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної 
документації; 
- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому 
вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення 
коштів з бюджету міста Баранівка); 
- проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які 
передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік; 
- реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності 
(крім ОСББ); 
- у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, 
що перевищує вартість реалізації проекту; 

Проекти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо не виставлення їх на 
голосування, участь у голосуванні брати не можуть. 

9.12. Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісій, публікуються у електронній 
системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування. 

9.13. Списки усіх проектів, що оцінювалися Комісіями, з відповідними результатами такої 
оцінки разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його 
реалізації надаються міському голові для ознайомлення. 

9.14. Скановані заповнені карти оцінки проектів разом із звітами про аналіз відповідності 
проекту законодавству та можливості його реалізації розміщуються у електронній системі та 
на офіційному веб-сайті Баранівка міської ради. Рішення Комісії щодо обґрунтованої відмови 
у виставленні проекту для голосування не може бути оскаржене в судовому порядку. 



10.  Голосування за проекти 

10.1Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в 
електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до цього 
Положення.  

10.2Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекта. 

10.3Голосування 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);за 
допомогою ID-картки,або з застосуванням електронного підпису. 

10.4Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за пред’явлення 
оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку 
голосування з обовязковим наданням згоди на обробку персональних даних. Голосування за 
проекти у День міста (09.09.2017р. та у відповідні дати наступних років) здійснюється шляхом 
надання присутньому у пункті супроводу Бюджету участі (палатка з розміщеною у ній  
рекламою проектів та урною)  відповідальному працівнику Баранівської міської ради власних 
реквізитів (номер телефону + паспорт + інші документи що посвідчуюють особу та факт її 
проживання (прописку) у Баранівській громаді). Відповідальний працівник  за наявності 
підтвердних документів та згоди на використання персональних даних, допускає особу,що 
хоче проголосувати, до урни. 

10.5Бланк голосування можна отримати шляхом:  

� роздрукування його із електронної системи;  

� отримання його паперової форми у пункті супроводу (палатка з агітаційним 
матеріалом у День міста ,приміщення бібліотечних закладів відділу культури,сімї,молоді та 
спорту, приміщення ЦНАПу). 

10.6Голосування не може тривати менше 15 календарних днів. 

10.7Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу 
Бюджету участі, вносяться до електронної системи (платформи) адміністратором (ами) 
щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий такий голос.Виключенням 
може бути голосування на День міста, коли голоси у разі їх надання в великій кількості 
вносяться відповідальними працівниками (адміністраторами) на протязі 3-х  календарних днів.  

10.8 Голосування проводиться  упродовж  доби  згідно рішення «Про затвердження змін до 
параметрів Бюджету участі на 2017 рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на 2018 – 2019 
роки (нова редакція)».Останнім днем голосування визначається 22 вересня  кожного року  
(включно), або наступний день  у разі якщо дата припадає на  вихідний  до 17.00 (виключно). 
 
10.9.При встановленні результатів голосування (підведенні підсумків) автор (або його 
повноважний представник) має право бути присутнім  на засіданні комісії.Упродовж усього 
терміну голосування автор (або його повноважний представник) може пересвідчитися у  
достовірності внесення голосів до електронної платформи. 
10.10.Куратор особи, що подає проект маючи повних 14-ть років,постійно співпрацює з такою 
особою (автором) та неухильно дотримується Положення про Бюджет участі та параметрів 
провадження бюджету участі. Особа, що має повних 14-ть років має право голосувати за 
проекти лише за наявності паспорта. 

                                                           11.Визначення переможців 

11.1Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично 
здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки. 

10.1. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету 
участі на відповідний рік,як правило, не включається до списку проектів-переможців.Може 
бути включений ,як виключення (зважаючи на велику соціальну значимість) 

10.2. За результатами голосування відповідальний структурний підрозділ виконавчого 
органу Баранівка міської ради  протягом 5 робочих днів після закінчення голосування: 



- забезпечує передачу проектів-переможців та останнього за рейтингом проекту, що 
виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, відповідальним структурним 
підрозділам; 

- публікує список проектів-переможців на офіційному веб-сайті Баранівка міської ради і 
формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів. 

11.  Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету 
міста  Баранівка 

11.1. Відповідальні структурні підрозділи Баранівка міської ради включають показники та 
іншу інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до 
відповідних бюджетних запитів, а управління фінансів – до проекту бюджету міста Баранівка 
на плановий (у окремих випадках звітний) рік та документів, що до нього додаються. 

11.2. Такі показники можуть бути зменшені або перерозподілені під час розгляду та 
затвердження рішення про бюджет міста Баранівка на відповідний рік. 

11.3. Відповідальний структурний підрозділ Баранівської міської ради, до компетенції якого 
належить останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету 
участі, готує інформацію щодо нього, необхідну для прийняття Баранівка міською радою 
рішення щодо включення його до складу видатків бюджету міста  Баранівка на плановий рік. 

11.4. Рішення щодо реалізації або не реалізації останнього за рейтингом проекту, що 
виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, приймається Баранівка міською 
радою при розгляді та затвердженні проекту бюджету міста Баранівка на плановий рік.  

12.  Реалізація проектів та звітність  

12.1. Після затвердження в установленому порядку бюджету міста Баранівка, відповідальні 
структурні підрозділи забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства. 

12.2. Відповідальні структурні підрозділи готують звіти: 

1) узагальнений про стан реалізації проектів за формою згідно    додатку 5 до Положення у 
такі терміни: 

оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним. 

2)  про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, що  подаються на 30 день після 
завершення реалізації відповідного проекту. 

12.3. Звіт включає в себе: 

- загальний опис результатів проекту; 

- що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином; 

- опис робіт, які було проведено, їх послідовність; 

- фактичний термін реалізації; 

- фактичний бюджет; 

- фото-звіт результату. 

12.4. Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у 
електронній системі та на офіційному веб-сайті Баранівка міської ради протягом п’яти 
робочих днів з дня їх підготовки. 

13. Особливості застосування Бюджету участі на 2017 рік 

        У зв’язку з тим, що Бюджет участі застосовувався вперше при формуванні проекту 
бюджету міста Баранівка на 2017 рік Баранівка міська рада щодо цього процесу може 
встановлювати інші терміни щодо окремих його етапів (процедур), ніж ті, що встановлені цим 
Положенням. 

 
Секретар ради                                          Ю.М. Оханський 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №630 
 
Про затвердження розпорядження 
міського голови прийнятого 
у міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

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

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний період, згідно з 

додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток до рішення 
Баранівської міської ради № 630 від 27.10.17 р.  

 
1. Розпорядження № 323 -од від 24.10.2017р. «Про внесення змін до бюджету». 
  

Секретар ради                                                                        Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №631 
 

Про затвердження актів приймання-передачі 
майна з балансу Баранівської міської ради 
на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та  
спорту та на баланс відділу освіти Баранівської 
 міської ради   

 
На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
рекомендаціями постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити акти приймання-передачі  майна  із балансу Баранівської міської ради 

на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради:  
1) Із Зеремлянського старостинського округу 
    - системний блок 1 шт на суму 2100,00 грн 
    - безперебійник 1 шт на суму 290,00 грн 
    - калькулятор 1 шт на суму 69,60 грн 
    - калькулятор з виборів 1 шт на суму 20,93 грн  
    - монітор 1 шт на суму 1270,00 грн 
    - принтер CANON LBP 1120  1 шт на суму 1030,00 грн   
2) Із відділу благоустрою та житлово-комунального господарства:  
    - стовпчики 100*100 в кількості 25 шт на суму 1750,00 грн (міському стадіону)  
3) Із відділу діловодства та організаційної роботи:  
    - 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) 
      2. Затвердити акт приймання-передачі  майна  із балансу Баранівської міської ради 

(Полянківський старостинський округ) на баланс відділу освіти Баранівської міської ради: 
     - меморіальна дошка Макаренку П.І. 1 шт на суму 550,00 грн.  

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

 
Міський голова         А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №632 
 
Про передачу майна з балансу 
відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 
на баланс 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 відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради на баланс Баранівської міської ради майно, а саме:  

 - Прапор м.Баранівка з атласу 100*150 см з бахромою 1шт на суму 1100,00 грн; 
 - Прапор м.Баранівка з прапорної сітки 120*180 см з люверсами 2 шт на суму 1540,00 

грн; 
2. Акт приймання-передачі майна з балансу відділу культури, сім'ї, молоді та спорту   

Баранівської міської ради на баланс Баранівської міської ради затвердити на сесії міської ради.   
3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук 
Д.В.). 
 
                   Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №633 
 
Про передачу торфобрикету  
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення відділу освіти Баранівської міської ради від 24.10.2017 року №592, 
міська рада: 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Передати із балансу відділу освіти Баранівської міської ради (тимчасово 

призупиненої Жарівської ЗОШ І ст.) у Баранівську міську раду (Жарівський старостат) 
торфобрикет у розмірі 6 тон на суму 6444,23 (шість тисяч чотириста сорок чотири гривні 
двадцять три копійки). 

2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Ростислава Зиновійовича здійснити всі необхідні дії щодо передачі торфобрикету із балансу 
відділу освіти Баранівської міської ради (тимчасово призупиненої Жарівської ЗОШ І ст.) у 
Баранівську міську раду (Жарівський старостат). 

3.  Оформити акт з прийому - передачі зазначеного торфобрикету відповідно до 
чинного законодавства України. 

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

 

 
Міський голова                                                                А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №634 
  
Про введення посад опалювачів  

 
Розглянувши  лист головного лікаря Баранівського ЦПМСД від 24.10.17р.№ 201, 

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. Ввести 1,0 ставки посади опалювача амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини   смт.Полянки.  
2. Ввести 0.5 ставки посади опалювача амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини   смт. Кам’яний Брід .  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №635 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку  вартості 
об’єкта   будівництва «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення с. Полянка, 
Баранівського району Житомирської області» 
 

    Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта   будівництва 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Полянка, 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. Полянка, Баранівського району Житомирської 

області» на суму 99 977  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  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №636 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку  вартості 
об’єкта   будівництва «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. Соборна 
м. Баранівка Житомирської області» 
 

    Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта   будівництва 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Соборна м. Баранівка 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 по вул. Соборна м. Баранівка Житомирської 

області» на суму 173 763  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  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №637 
 
Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку  вартості 
об’єкта   будівництва «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення на площі Волі 
м. Баранівка Житомирської області» 
 

    Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта   будівництва 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення на площі Волі м. Баранівка 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 на площі Волі м. Баранівка Житомирської 

області» на суму 99 682  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  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №638 
 
Про внесення змін до “Програми соціальної підтримки 
внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово окупованої 
території, районів проведення антитерористичної операції 
на територію Баранівської ОТГ, учасників антитерористичної операції  
та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році» 
затвердженої рішенням сесії Баранівської міської ради №492 від 29.08.2017р 
 

Відповідно до  Законів України « Про місцеве самоврядування» з метою соціального 
захисту пільгової категорії населення на території об’єднаної територіальної громади та 
впорядкування процедури проведення розрахунків, Баранівська  міська рада: 
 
ВИРІШИЛА:   
1.Розділ IX. програми викласти в слідуючій редакції: 
          1. Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих юридичних та 
фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України. 
         2. Операції, пов’язані з використанням коштів місцевого бюджету, здійснюються в 
установленому законодавством порядку. 
         3. Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради фінансову та 
бюджетну звітність подає у встановленому законодавством порядку. 
 
2. Контроль за виконанням та дотриманням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення. 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №639 
 
 
Про внесення змін до рішення сесії Баранівської  
міської ради від 11.11.2016 №425   
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку 
«Забезпечення безпеки дорожнього руху  
на автомобільній дорозі Т0612  
Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів 
км 35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) 
в м. Баранівка»» 
 
  

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

ВИРІШИЛА: 
1. Викласти назву рішення сесії Баранівської міської ради в наступній редакції: «Про 

затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта  на 
автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 та 
35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) в м. Баранівка». 

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

«1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Будівництво світлофорного 
об’єкта  на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 
35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Древлянська) в м. Баранівка»  на суму 
201,164 тис. грн.». 

3. Рішення сесії Баранівської міської ради  №156 від 28 березня 2017 року вважати таким 
що втратило чинність. 
 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №640 
 
Про внесення змін до рішення сесії Баранівської  
міської ради від 11.11.2016 №426   
«Про затвердження зведено-кошторисного розрахунку 
«Забезпечення безпеки дорожнього руху  
на автомобільній дорозі Т0612  
Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів 
км 35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) 
в м. Баранівка»» 
 
  

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

ВИРІШИЛА: 
1. Викласти назву рішення сесії Баранівської міської ради в наступній редакції: «Про 

затвердження зведено-кошторисного розрахунку «Будівництво світлофорного об’єкта  на 
автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 35+100 та 
35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) в м. Баранівка». 

2. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 11.11.2016 № 426 

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

«1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Будівництво світлофорного 
об’єкта  на автомобільній дорозі Т0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів км 
35+100 та 35+430 (на перехресті вул. Звягельська-Калинова) в м. Баранівка»  на суму 196,364 
тис. грн. 

3. Рішення сесії Баранівської міської ради  №157 від 28 березня 2017 року вважати таким 
що втратило чинність. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

27 жовтня 2017                                                                                                 №641 
 

Про затвердження статуту 
Баранівської школи мистецтв 
в новій редакції в новій редакції  

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

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р.  № 52, міська рада   
 ВИ РІШИЛА:   

1. . Затвердити Статут Баранівської школи мистецтв в новій редакції (Додаток 1).   
2. Уповноважити начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради здійснити в установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та 
підписувати всі необхідні документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань.   

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

 
 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
                                                          
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 642 
 

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.Якимовичу І.Г. 
 

 
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.Якимовичу Івану Григоровичу, який проживає в 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Смолдирів ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Якимовичу Івану Григоровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0374 га; рілля – 0,1924 га; багаторічні 
насадження – 0,0202 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820685300:06:001:0049. 

3. Гр.Якимовичу І.Г.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 643 
 

 
 
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.Майструк О.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.Майструк Ользі Тихонівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, 
м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Майструк Ользі Тихонівні 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 – 0,0681 га; рілля – 0,0319 га; для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:005:1549. 

3. Гр.Майструк О.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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 644 
 

 
 
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.Христюку В.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.Христюку Валентину Петровичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХХХ в с.Рогачів Баранівського району, Житомирської області, загальною 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с.Рогачів ХХХХХХХХ Баранівського району. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Христюку Валентину Петровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Рогачів 
по ХХХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0592 га; рілля – 0,1767 га; 
багаторічні насадження – 0,0141 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820684800:06:003:0272. 

3. Гр.Христюку В.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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 645 
 

 
 
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.Присяжнюк Л.А. 
 

 
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.Присяжнюк Любові Анатоліївні, яка проживає по 
ХХХХХХХ в м.Баранівка, загальною площею 0,0934 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.Присяжнюк Любові Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,0934 
га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0325 га; рілля – 
0,0400 га; багаторічні насадження – 0,0209 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:001:1009. 

3. Гр.Присяжнюк Л.А.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 646 
 

 
 
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.Бондаренко Г.І. 

 
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.Бондаренко Ганні Іполитівні, яка проживає по 1 ХХХХХХХ 
в м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 1пров.Гоголя,4 в 
м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Бондаренко Ганні Іполитівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка, ХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0326 га; рілля – 0,0674 га; для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0932. 

3. Гр.Бондаренко Г.І.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                          № 647 

 
 
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.Якимович 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.Якимович Валентині Іванівні, яка проживає с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,4943 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Смолдирів Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Якимович Валентині Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, площею 0,4943 га, в тому числі: 
рілля – 0,4943 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820685300:06:002:0070. 

3. Гр.Якимович 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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                          № 648 

 
 
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.Якимовичу І.Г. 

 
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.Якимовичу Івану Григоровичу, який проживає с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,3354 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Якимовичу Івану Григоровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області, площею 0,3354 га, в тому числі: 
рілля – 0,3354 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820685300:06:001:0050. 

3. Гр.Якимовичу І.Г .: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27 жовтня   2017р.                                                                                                     № 649 
 

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.Погосян Н.П. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Погосян Н.П., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з 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.Погосян Надії Пилипівні, яка проживає в с.Суємці ХХХХХХХХ, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,40 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Суємці, Баранівського району. 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.Погосян Н.П. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 
 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                              
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
12 сесія 8 скликання 

 
від   27 жовтня   2017р.                                                                                                     № 650 
 

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.Михалюку Я.А. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Михалюку Я.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з 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.Михалюку Ярославу Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка, район с.Табори. 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.Михалюку Я.А. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                       

 

                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27 жовтня   2017р.                                                                                                     №651  
 

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.Процун А.І. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Процун А.І., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з 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.Процун Аллі Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХ, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,1700 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка, район ХХХХХХХ. 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.Процун А.І. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                          № 652 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для будівництва та обслуговування  
       житлового будинку, господарських будівель 
       і споруд гр.Коноваловій М.Є. 
 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та 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.Коноваловій Марії Єгорівні , яка проживає по ХХХХХХХ в с.Вірля Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Вірля, ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Коноваловій Марії Єгорівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Вірля 
Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: рілля – 0,1753 га, землі під житловою 
забудовою – 0,0244 га, багаторічні насадження – 0,0503 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680800:03:002:0077. 

3. Гр.Коноваловій М.Є.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                                    № 653 
 

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.Погосян Н.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Погосян Н.П., 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.Погосян Надії Пилипівни, яка проживає в с.Суємці 
ХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку по ХХХХХХ в с.Суємці, Баранівського 
району Житомирської області. 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.Погосян Н.П. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко  
 

                
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                                    № 654 
 

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.Черкавській Ж.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Черкавської Ж.С., 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.Черкавської Жанни Станіславівни, яка проживає в 
смт.Полянка, ХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку по ХХХХХХ в 
смт.Полянка. 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.Черкавській Ж.С. 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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                          № 655 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для будівництва та обслуговування  
       житлового будинку, господарських будівель 
       і споруд гр.Плаксі Т.В. 
 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та 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.Плаксі Тетяні Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХ в с.Глибочок Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 0,2088 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Глибочок, 
ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Плаксі Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Глибочок Житомирської області, площею 0,2088 га, в тому числі: рілля – 0,1535 га, землі під 
житловою забудовою – 0,0553 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680800:03:002:0077. 

3. Гр.Плаксі Т.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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                                    № 656 
 

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.Новаку В.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Новака В.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з 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.Новака Володимира Ананійовича, який проживає в 
м.Баранівка, ХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ в 
м.Баранівка. 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.Новаку В.А. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                                    №657 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 
      для продажу на земельних торгах у формі 
      аукціону  

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 0,0700 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС) по вул.Першотравенській,21б в м.Баранівка 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0939. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки 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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                                    №658 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 
      для продажу на земельних торгах у формі 
      аукціону  

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 2,3000 га, керуючись ст.12,66,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 2,3000 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.І.Франка,106 в м.Баранівка Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:006:0053. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки 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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                             №659 
 

              Про надання дозволу на проведення 
              експертної грошової оцінки земельної 
              ділянки, яка передбачена для продажу 
              на земельних торгах 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для 
продажу на земельних торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,21б загальною площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС). Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:002:0939. 

2.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                                      А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                     №660 
 

              Про надання дозволу на проведення 
              експертної грошової оцінки земельної 
              ділянки гр.Чернишова М.В. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Чернишова М.В. про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул.Першотравенській,2, договір оренди землі, який зареєстрований у 
відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної державної 
адміністрації, керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передана в оренду гр.Чернишову Миколі Вікторовичу в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,2 загальною площею 0,3856 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:004:1469. 

2.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                                      А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                      №661    
 
        Про поновлення дії 
        договору оренди землі 
       ФОП Чернишова М.В. 

 
Розглянувши заяву ФОП Чернишова М.В. про поновлення дії договору оренди землі, 

який зареєстрований в відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської 
районної державної адміністрації 15.08.2016 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 один рік дію договору оренди земельної ділянки, який 
укладений між Баранівською міською радою та приватним підприємцем Чернишовим 
Миколою Вікторовичем для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості загальною площею 0,3856 га (кадастровий номер 
1820600000:01:004:1469), яка знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2 
(розмір орендної плати – 3 % від нормативно-грошової оцінки землі).  

2. ФОП Чернишову М.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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 662 
 

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.Арабський О.Й. 
 

 
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.Арабському Олегу Йосиповичу, який проживає в с.Полянка 
ХХХХХХХ Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
смт.Полянка  ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Арабському Олегу Йосиповичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, площею 0,1500 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0691га; рілля – 0,0596 га; багаторічні 
насадження – 0,0213 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820685300:06:001:0049. 

3. Гр.Арабському О.Й.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від   27  жовтня   2017р.                                                                                          № 663 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для будівництва та обслуговування  
       житлового будинку, господарських будівель 
       і споруд гр.Лавренчуку В.Ф. 
 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та 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.Лавренчуку Василю Федоровичу, який проживає по ХХХХХХ в м.Баранівка Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка, 
ХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Лавренчуку Василю Федоровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0396 га; 
багаторічні насадження-0,0209 га; землі під житловою забудовою – 0,0395 га, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:005:1554. 

3. Гр.Лавренчуку В.Ф.: 
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  
12 сесія 8 скликання 

 
від      27    жовтня   2017р.                                                                                             № 664 
 

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.Онищуку 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.Онищуку Василю Костянтиновичу, який проживає в 
с.Суємці ХХХХХХХ,  Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Суємці по ХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Онищуку Василю Костянтиновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Суємці Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1348 га; рілля – 0,1152 га;, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820685800:03:001:0126. 

3. Гр.Онищуку 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  
12 сесія 8 скликання 

 
27 жовтня 2017                                                                                                 №665 
 
Про замовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт дороги 

Баранівка-Зерермля – Суємці - Смолдирів 

  

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

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на  замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги 

Баранівка-Зерермля – Суємці - Смолдирів.  

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  
 

 
 


