БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1082

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, яка
перебуває у власності гр.Марчука І.І.,
зі зміною цільового призначення з земель
для ведення особистого селянського господарства
на землі для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення з коду КВЦПЗ 01.03 на код КВЦПЗ 02.01, керуючись
ст.12,20,33,40,125,126,1861 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 загальною
площею 0,1000 га по ХХХХХХХ (кадастровий номер – ХХХХХХХ), яка перебуває у
власності гр. Марчука Івана Івановича, зі зміною цільового призначення з земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на
землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд.
2. Гр.Марчуку І.І.:
2.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
2.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1083

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.Кравчук Д.В.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади з метою передачі її у власність гр. Кравчук Дарії Василівні, яка проживає в
ХХХХХХХ, загальною площею 0,0717 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься
до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр. Кравчук Дарії Василівні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ,
площею 0,0717 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами –
0,0292 га; рілля - 0,0425 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХ.
3. Гр. Кравчук Д.В.:
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме
майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1084

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.Дашкевич М.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. Дашкевич Маргариті Геннадіївні, яка проживає в
ХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься
до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр. Дашкевич Маргариті Геннадіївні у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по
ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими
спорудами – 0,0464 га; рілля - 0,0536 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки ХХХХХХХ.
3. Гр. Дашкевич М.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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1085

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її у спільну часткову власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд гр.Олійник Г.М.,
гр.Олійник О.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади з метою передачі її у спільну часткову 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 спільну часткову власність гр.Олійник Ганні Михайлівні та
гр.Олійник Оксані Миколаївні, які проживають в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,0939 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та
громадської забудови.
2. Передати гр.Олійник Ганні Михайлівні та гр.Олійник Оксані Миколаївні у спільну
часткову власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,0939 га, в тому числі:
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0394 га; рілля - 0,0545 га, для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:003:0723.
3. Гр.Олійник Г.М та гр.Олійник О.М.:
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме
майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1086

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель міста
Баранівка Баранівського району
Житомирської області
(регуляторний акт)
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста
Баранівка, розроблену Рівненською регіональною філією Державного підприємства «Центр
Державного земельного кадастру», висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 28.12.2017 р. №2336-17, керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оцінку земель», ст.271 Податкового кодесу 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 з нормативної грошової оцінки земель міста
Баранівка Баранівського району Житомирської області.
2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель населеного пункту 137,17 грн.
3. Секретарю міської ради Самчуку О.В. забезпечити оприлюднення даного рішення на
офіційному сайті Баранівської міської ради з подальшим застосуванням нормативної
грошової оцінки земель з 01.01.2019 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1087

Про надання дозволу на
виготовлення детального
плану території
Розглянувши заяву гр.Суса С.А., керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення
детального плану території земельної ділянки в м.Баранівка, вул.Набережна,6а, загальною
площею 0,0509 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за
виконанням робіт та надання проекту на затвердження.
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1088

Про надання дозволу на
виготовлення детального
плану території
Розглянувши заяву гр.Хіміч В.Ю., керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення
детального плану території земельної ділянки в м.Баранівка, вул. Європейська, загальною
площею 0,0400 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та
громадської забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за
виконанням робіт та надання проекту на затвердження.
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища .

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1089

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для індивідуального садівництва
з подальшою передачею у власність
гр.Чубару Ю.С.
Розглянувши заяву Чубара Ю.С., керуючись ст.12,35,116,118,121 Земельного Кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель запасу Баранівської міської ради гр. Чубару Юрію Сергійовичу, який
проживає ХХХХХХХХ орієнтовною площею 0,1200га для ведення індивідуального
садівництва з подальшою передачею у власність. Дана земельна ділянка розташована в
ХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка в межах міста.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держземагенства. Гр. Чубару Ю.С. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельної ділянки у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1090

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для індивідуального садівництва
з подальшою передачею у власність
гр.Чубару С.В.
Розглянувши заяву Чубара Сергія Володимировича, керуючись ст.12,35,116,118,121
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 земельної
ділянки з земель запасу Баранівської міської ради гр.Чубару Сергію Володимировичу, який
проживає в ХХХХХХХХХ орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального
садівництва з подальшою передачею у власність. Дана земельна ділянка розташована в
ХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка в межах міста.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держземагенства. Гр. Чубару С.В. подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1091

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.Конончук Н.П.
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.
Конончук Надії Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2130 га для
ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр. Конончук Надії Петрівні у власність земельну ділянку комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ,
площею 0,2130 га, в тому числі: рілля – 0,2130 га, для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХ.
3. Гр.Конончук Н.П.:
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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1092

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.Степанюку А.А.
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.Степанюку Анатолію Андрійовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею
0,0565 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХ. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Степанюку Анатолію Андрійовичу у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0565 га, в тому числі: рілля – 0,0565 га, для ведення особистого
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХХ.
3. Гр.Степанюку А.А.:
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1093

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяву гр.Романчука О.О., про припинення права користування
земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства та для будівництва та
обслуговування житлового будинку в зв’язку з добровільною відмовою, керуючись ст.12,141
Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Романчуку Олександру
Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,4100 га, в т.ч:
0,1600 га для ведення особистого селянського господарства та 0,2500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХХХХ.
Передати земельну ділянку площею 0,1600 га до земель запасу сільськогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та
0,1000 га - до земель запасу громадської та житлової забудови комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Сурікову Сергію
Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0600 га для ведення
особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку до
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

Душко А.О.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1094

Про внесення змін до рішення
14 сесії 8 скликання від 28.11.2017 р.
№687
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 14
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.11.2017 р. №687 в зв’язку з допущенням
механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
28.11.2017 р. №687 «Про включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови
земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2018 році», а саме, в
констатуючій частині та усіх пунктах даного рішення слова «в 2017 році» замінити на слова
«в 2018 році».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1095

Про затвердження лоту для продажу
на земельних торгах земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про
затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.12,135,136,137
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.11.2017 року
№687 «Про включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови земельних
ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2018 році», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0083 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Звягельська,7в. Кадастровий номер
земельної ділянки – 1820600000:01:004:1556.
2. Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.
3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0083 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка по вул.Звягельській,7в в сумі
15 078,61 грн. (п'ятнадцять тисяч сімдесят вісім гривень 61 копійка).
4. Встановити значення кроку торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки.
5. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу
земельних ділянок.
6. Переможцю земельних торгів відшкодувати витрати, здійснені організатором на
проведення земельних торгів в сумі 7 466,81 грн. (сім тисяч чотириста шістдесят шість
гривень 81 копійка), в тому числі:
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 4 554,01 грн.
(чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 01 копійка);
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 2 912,80 грн. (дві тисячі
дев’ятсот дванадцять гривень 80 копійок).
7. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем
торгів.

8. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 14.03.2018 р. №949 «Про затвердження лоту для продажу на земельних
торгах земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1096

Про затвердження лоту для продажу
на земельних торгах земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття
рішення про затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись
ст.12,135,136,137 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 28.11.2017 року №687 «Про включення земельних ділянок, які перебувають в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних
від забудови земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2018
році», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0700 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (АЗС) в м.Баранівка, вул.Першотравенська,21б.
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0939.
2. Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.
3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0700 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) в м.Баранівка по
вул.Першотравенській,21б в сумі 57470,00 грн. (п’ятдесят сім тисяч чотириста сімдесят
гривень 00 копійок).
4. Встановити значення кроку торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки.
5. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу
земельних ділянок.
6. Переможцю земельних торгів відшкодувати витрати, здійснені організатором на
проведення земельних торгів в сумі 11 723,71 грн. (одинадцять тисяч сімсот двадцять три
гривні 71 копійка), в тому числі:
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 4 123,71 грн.
(чотири тисячі сто двадцять три гривні 71 копійка);
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 7 600,00 грн. (сім тисяч
шістсот гривень 00 копійок).

7. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем
торгів.
8. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 14.03.2018 р. №977 «Про затвердження лоту для продажу на земельних
торгах земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1097

Про затвердження лоту для продажу
на земельних торгах земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття
рішення про затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись
ст.12,135,136,137 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 28.11.2017 року №687 «Про включення земельних ділянок, які перебувають в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних
від забудови земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні в 2018
році», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0805 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2ж.
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1344.
2. Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.
3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0805 га для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по
вул.Першотравенській,2ж в сумі 23 353,05 грн. (двадцять три тисячі триста п’ятдесят три
гривні 05 копійок).
4. Встановити значення кроку торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки.
5. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу
земельних ділянок.
6. Переможцю земельних торгів відшкодувати витрати, здійснені організатором на
проведення земельних торгів в сумі 4 100,00 грн. (чотири тисячі сто гривень 00 копійок), в
тому числі:
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 4 100,00 грн. (чотири
тисячі сто гривень 00 копійок).

7. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем
торгів.
8. Визнати таким, що втратило чинність рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 28.03.2017 р. №193 «Про затвердження лоту для продажу на земельних
торгах земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1098

Про внесення змін до рішення
19 сесії 8 скликання від 02.04.2018 р.
№1072
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 02.04.2018 р. №1072 в зв’язку з
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
02.04.2018 р. №1072 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд з подальшою передачею у власність гр.Скрипнюк А.М.», а саме, в назві рішення,
констатуючій частині та усіх пунктах даного рішення слова «гр.Скрипнюк» замінити на
слова «гр.Скрипник» в усіх відмінках.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1099

Про внесення змін до рішення
19 сесії 8 скликання від 02.04.2018 р.
№1074
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 02.04.2018 р. №1074 в зв’язку з
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
02.04.2018 р. №1074 «Про припинення дії рішення №1101 24 сесії 6 скликання від 30.04.2013
р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування житлового будинку і
споруд з подальшою передачею у власність гр.Скрипнюку А.М.», а саме, в назві рішення,
констатуючій частині та усіх пунктах даного рішення слова «гр.Скрипнюк» замінити на
слова «гр.Скрипник» в усіх відмінках.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1100

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 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
громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам,
зазначеним у додатку, подати проекти землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про їх затвердження та передачі земельних ділянок у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

№
з/п

Прізвище, ім,я та
по-батькові, адреса
проживання

1

Чорноус Дана
Вікторівна,
ХХХХХХХ
Горай Оксана
Іванівна, ХХХХХХХ
Леонець Валентина
Михайлівна,
ХХХХХ
Нікітчина Наталія
Костянтинівна,
ХХХХХХ
Нікітчин Анатолій
Феодосійович,
ХХХХХХ
Семенова Ніла
Олександрівна,
ХХХХХХХ
Чубарева Галина
Ничипорівна,
ХХХХХХ
Чубарев Микола
Михайлович,
ХХХХХХ
Григориченко
Володимир
Миколайович,
ХХХХХХХ
Волошина Людмила
Анатоліївна, с.Стара
ХХХХХХ

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Секретар ради

Додаток
до рішення 20 сесії 8 скликання
11.05.2018р. № 1100
Площа
Для
Для ведення
Місце
земельної будівництва та
особистого
розташування
ділянки, обслуговування селянського
земельної
га
житлового
господарства,
ділянки
будинку,
га
господарських
будівель і
споруд, га
0,07
0,07
ХХХХХХХ
0,15

0,15

ХХХХХХХ

0,10

0,10

ХХХХХХХХ

0,10

0,10

ХХХХХХХ

0,10

0,10

ХХХХХХХХ

0,30

0,30

ХХХХХХХХ

0,10

0,10

ХХХХХХХХХ

0,18

0,18

ХХХХХХХ

0,25

0,25

ХХХХХХ

0,30

0,30

ХХХХХХХ

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1101

Про внесення змін до рішення
12 сесії 8 скликання від 27.10.2017 р.
№662
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 12 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 27.10.2017 р. №662 в зв’язку з
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 12 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
27.10.2017 р. №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.», а
саме, в пункті 2 даного рішення слова «кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ
замінити на слова «ХХХХХХХХХ».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання

11 травня 2018 р.

№ 1102

Про передачу в оренду земельної
ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншоїирп
промисловості гр.Олійнику В.П.
Розглянувши заяву гр.Олійника В.П. про передачу в оренду земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись
ст.12,93,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр.Олійнику Володимиру Петровичу, який проживає по ХХХХХХХ, в
короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості загальною площею 0,0732 га по вул.Першотравенській,2 в межах
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки –
1820600000:01:004:1566.
2. Присвоїти даній земельній ділянці поштову адресу: вул.Першотравенська,2х.
3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0732 га в
розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на
сесії міської ради.
4. Гр.Олійнику В.П.:
4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його згідно
чинного законодавства.
4.2. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або
повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим
призначенням.
4.3. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України.

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1103

Про звільнення від сплати
земельного податку в 2018 році
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги Баранівської
міської ради»
Керуючись ст.25, п.28 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.284 Податкового кодексу України, враховуючи клопотання головного лікаря КНП
«Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради та
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити від сплати земельного податку в 2018 році комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баранівської міської ради».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1104

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її в оренду для будівництва
і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд гр.Довгалюк Н.І.,
гр.Редчиць П.І.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади з метою передачі її в оренду гр.Довгалюк Наталії Іванівні, яка проживає в
ХХХХХХХ та гр.Редчиць Петру Івановичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової
та громадської забудови.
2. Передати гр.Довгалюк Наталії Іванівні та гр.Редчиць Петру Івановичу в довгострокову
оренду терміном на 49 (сорок дев,ять) років земельну ділянку комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, площею
0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0592 га;
рілля - 0,1908 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХХХ.
3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,2500 га в
розмірі 0,1 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на
сесії міської ради.
3. Гр.Довгалюк Н.І. та гр.Редчиць П.І.:
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме
майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня2018 р.

№1105

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
з подальшою передачею в оренду
гр.Козачок О.А., гр.Козачку М.Т.
Розглянувши заяву гр. Козачок О.А., гр. Козачка М.Т., свідоцтво про право на
спадщину за заповітом від 23.03.2018 р., керуючись ст.12,40,93,125,126 Земельного кодексу
України, Законом України «Про оренду землі», 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 технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади, з подальшою передачею в оренду гр.Козачок Ользі Антонівні, яка
проживає по ХХХХХХХХХ, гр. Козачку Михайлу Тимофійовичу, який проживає по 3
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна
ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови та перебуває в
користуванні гр.Козачок О.А. та гр.Козачка М.Т.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.
Гр.Козачок О.А. та гр.Козачку М.Т. подати технічну документацію на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1106

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади для
ведення особистого селянського господарства
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення
особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,125,126 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії з земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення
особистого селянського господарства загальною площею 0,1600 га в с.Рогачів Баранівського
району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до земель
сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:06:001:0117.
2.Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

Душко А.О.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1107

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади зі зміною цільового призначення
з земель для ведення особистого селянського
господарства на землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення,
керуючись ст.12,20,33,65,66,125,126 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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,1600 га в
с.Рогачів Баранівського району Житомирської області (кадастровий номер –
1820684800:06:001:0117),
зі
зміною
цільового
призначення
з
земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Баранівській міській раді подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1108

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади зі зміною цільового використання
з земель для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури на землі
для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового використання,
керуючись ст.12,20,39,125,126 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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель житлової та громадської
забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною
площею 0,1645 га по вул.Звягельська,7б в м.Баранівка Баранівського району Житомирської
області (кадастровий номер – 1820600000:01:004:1371), зі зміною цільового використання з
земель для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури на землі для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (будівництво
прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру).
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Баранівській міській раді подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища .

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1109

Про надання дозволу на
виготовлення детального
плану території
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення детального плану території земельної ділянки в с.Рогачів, керуючись ст.12
Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення
детального плану території земельної ділянки в с.Рогачів Баранівського району
Житомирської області загальною площею 0,1600 га зі зміною цільового призначення з
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського
господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер
земельної ділянки – 1820684800:06:001:0117.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за
виконанням робіт та надання проекту на затвердження.
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до
чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1110

Про надання дозволу на
виготовлення детального
плану території
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення детального плану території земельної ділянки в м.Баранівка, керуючись ст.12
Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення
детального плану території земельної ділянки по вул.Звягельська,7б в м.Баранівка
Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,1645 га зі зміною
цільового використання з земель для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови (будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового
центру). Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1371.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за
виконанням робіт та надання проекту на затвердження.
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до
чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р

№ 1111

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій з
подальшою передачею в постійне
користування КП «Баранівка
міськводоканал»
Розглянувши заяву директора КП «Баранівка міськводоканал» Дерев’янка Ю.С.,
технічний паспорт на нежитлову будівлю, акт прийняття-передачі основних засобів,
керуючись ст.12,65,76,92,125,126 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 в постійне
користування земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал»,
юридична адреса якого: вул.Звягельська,123 в м.Баранівка Баранівського району
Житомирської області, орієнтовною площею 0,03 га для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій по вул.Соборна,50б на території м.Баранівка Баранівського району
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 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. Директору КП
«Баранівка міськводоканал» Дерев’янку Ю.С. подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки в постійне користування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1112

Про включення об’єкту комунальної
власності до переліку об’єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації
в 2018 році
(проект регуляторного акту)
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність затвердження
переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2018 році, керуючись
Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», 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. Включити до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають
приватизації в 2018 році, об’єкт нерухомості комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади – нежитлова будівля поліклініки загальною площею
595,4 м.кв., яка розташована в м.Баранівка, вул.Соборна,55.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№1113

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельних ділянок
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, керуючись
ст.12,38,39,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною
загальною площею 0,80 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови, в тому числі: ділянка №1 – 0,40 га в с.Марківка (ур.Стадіон), ділянка №2 – 0,40
га в с.Стара Гута (колишній колгоспний двір). Дані земельні ділянки відносяться до
категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1114

Про продаж земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування
Демчишиній І.І.
Розглянувши заяву гр.Демчишиної І.І., звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки по вул.Звягельській,1а, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс»,
висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 03 квітня 2018р., та
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1059
га, яка передана в оренду для будівництва та обслуговування будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування на території Баранівської міської ради за адресою:
м.Баранівка, вул.Звягельська,1а.
2. Продати у власність гр.Демчишиній Ірині Іванівні земельну ділянку площею
0,1059 га (кадастровий номер – 1820600000:01:004:0430) за ціною 113005,89 грн. (сто
тринадцять тисяч п’ять гривень 89 коп), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р
31517941700713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 811039 ГУ ДКСУ в Житомирській області).
Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Звягельська,1а і надана для будівництва
та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.
3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з
дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною
та на умовах, визначених цим рішенням.
4. Гр.Демчишиній І.І. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно.
5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з
вимогами ст.91 Земельного кодексу України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1115

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, на
дві земельних ділянки
Розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу
України, ст.56 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею
0,7478 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в
м.Баранівка, вул.Соборна,60а, на дві земельних ділянки:
- ділянка №1 площею 0,4202 га (кадастровий номер 1820600000:01:001:1027),
- ділянка №2 площею 0,3276 га (кадастровий номер 1820600000:01:001:1028).
2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1116

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.Весельському Я.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.Весельському Ярославу Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХ. Дана
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Весельському Ярославу Івановичу у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в
межах ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для
ведення особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки –
ХХХХХХХХ.
3. Гр.Весельському Я.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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1117

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.Весельській О.О.
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.Весельській Ользі Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХ. Дана
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Весельській Ользі Олександрівні у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в
межах ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення
особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки –
ХХХХХХХХХ.
3. Гр.Весельській О.О.:
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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1118

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади зі зміною цільового призначення
з земель для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
на землі для ведення особистого селянського
господарства з подальшою передачею у
власність гр.Рибачуку О.М.
Розглянувши заяву гр.Рибачука О.М. про виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади зі зміною цільового призначення з подальшою передачею у власність, керуючись
ст.12,20,33,65,66,118,125,126 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. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, який укладений між
Баранівською міською радою та ФОП Рибачуком Олександром Миколайовичом 08.10.2012
р. на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в
м.Баранівка, вул.Соборна,60а загальною площею 0,7478 га (кадастровий номер –
1820600000:01:001:0806), в зв’язку із закінченням строку, на який його було укладено.
2. Припинити гр.Рибачуку Олександру Миколайовичу право користування
земельною ділянкою загальною площею 0,7478 га для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Соборна,60а та передати її до
земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної

громади з подальшою передачею у власність гр.Рибачуку Олександрові Миколайовичу,
який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,3276 га по вул.Соборна в
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області (кадастровий номер –
1820600000:01:001:1028), зі зміною цільового призначення з земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості на землі сільськогосподарського
призначення для ведення особистого селянського господарства.
4. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
гр.Рибачуку О.М. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№1119

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти (Вірлянський
ДНЗ)
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про
необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, керуючись
ст.12,38,39,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною
загальною площею 0,1850 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
(Вірлянський ДНЗ) в с.Вірля, вул.Центральна,12. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1120

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її в оренду для будівництва
і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд гр.Шевчук І.М.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Шевчук Інні Михайлівні, яка
проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Шевчук Інні Михайлівні в довгострокову оренду терміном на 49
(сорок дев,ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0602 га; рілля - 0,1584 га, багаторічні
насадження – 0,0314 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХ.
3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,2500 га –
0,1 % від нормативної грошової оцінки землі.
4. Гр. Шевчук І. М.:
4.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
4.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України.
4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 02.04.2018 р. №1057 «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.Шевчук І.М.».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1121

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.Кондратьєвій А.В.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність
гр.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,0500
га для ведення особистого селянського господарства в районі газового господарства на
території ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в
районі газового господарства в межах ХХХХХХХ, площею 0,0500 га, в тому числі: рілля –
0,0500 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної
ділянки - ХХХХХХХХ.
3. Гр.Кондратьєвій А.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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1122

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.Кондратьєвій А.В.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 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.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
житлової та громадської забудови.
2. Передати гр.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні у власність земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0685 га, землі, зайняті поточним
будівництвом та відведені під будівництво – 0,0315 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки ХХХХХХХХХХ.
3. Гр.Кондратьєвій А.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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1123

Про внесення змін до рішення
18 сесії 8 скликання від 14.03.2018 р.
№997
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 18
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 14.03.2018 р. №997 в зв’язку з допущенням
механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
14.03.2018 р. №997 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з земель для ведення
особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн», а саме, в
назві рішення та пункті 1 слова «для ведення особистого селянського господарства»
замінити на слова «для іншого сільськогосподарського призначення».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня2018 р.

№ 1124

Про погодження затвердження
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за
межами населеного пункту
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту,
розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській
області №18-6-0.334-2873/2-18 від 17.04.2018 р., керуючись розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність
об’єднаних територіальних громад», 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. Погодити затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Шевчуку
Ігору Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХ. Земельна ділянка розташована за межами
м.Баранівка на території Баранівської ОТГ і належить до земель сільськогосподарського
призначення. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання

11 травня 2018р.

№ 1125

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, на
три земельних ділянки
Розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу
України, ст.56 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею
0,7140 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в
м.Баранівка, вул.Першотравенська,2, на три земельних ділянки:
- ділянка №1 площею 0,3815 га (кадастровий номер 1820600000:01:004:1577),
- ділянка №2 площею 0,2366 га (кадастровий номер 1820600000:01:004:1578),
- ділянка №3 площею 0,0959 га (кадастровий номер 1820600000:01:004:1579).
2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1126

Про внесення змін до рішення
18 сесії 8 скликання від 14.03.2018 р.
№964
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 14.03.2018 р. №964 в зв’язку з
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
14.03.2018 р. №964 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель закладів науки та
освіти», а саме, в назві рішення та пункті 1 слова «для будівництва та обслуговування
будівель закладів науки та освіти» замінити на слова «для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1127

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо впорядкування
території для містобудівних потреб на
землях комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про
необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для
містобудівних потреб в м.Баранівка по вул. Звягельській, керуючись ст.12,38,39,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних
потреб на землях комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади
орієнтовною загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови в м.Баранівка, вул. Звягельській. Дана земельна ділянка
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища.

Міський голова

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання

11 травня 2018 р.

№ 1128

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельних ділянок
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про
необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись
ст.12,33,38,39,50-52,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань,
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною
загальною площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови в м.Баранівка, вул.Звягельська. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель житлової та громадської забудови. Присвоїти земельній ділянці поштову
адресу: вул.Звягельська,2ж.
2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною
загальною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства в
м.Баранівка, вул. Звягельська. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною
загальною площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови в м.Баранівка, 1 пр.Звягельський. Дана земельна ділянка відноситься
до категорії земель житлової та громадської забудови. Присвоїти земельній ділянці
поштову адресу: 1 пр.Звягельський,3а.
4. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною

загальною площею 8,00 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення в м.Баранівка, вул.Першотравенська. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель рекреаційного призначення.
5. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища.

Міський голова

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1129

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з
подальшою передачею в постійне
користування ОСББ «Надія»
Розглянувши
клопотання
керівника
ОСББ
«Надія»,
керуючись
ст.12,38,39,42,92,125,126 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 в постійне
користування земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади об,єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку
«Надія» орієнтовною загальною площею 0,1176 га для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку. Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка,
ХХХХХХХХ та відноситься до категорії 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 Держземагенства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1130

Про внесення змін до рішення
10 сесії 8 скликання від 29.08.2017 р.
№517
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до
рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 29.08.2017 р. №517 в зв’язку з
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
29.08.2017 р. №517 «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.Присяжнюк О.Ф.», а саме, в пункті 1 слова «орієнтовною площею 0,11 га»
замінити на слова «орієнтовною площею 0,1320 га».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1131

Про надання дозволу на виготовлення
проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для ведення особистого селянського
господарства з подальшою передачею у
власність громадян
Розглянувши заяви громадян, 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 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність
об’єднаних територіальних громад» та рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого
селянського господарства громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Подати проекти
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про їх затвердження та
передачі земельних ділянок у власність.
3. Встановити, що дане рішення набуває чинності після моменту передачі земель
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну відповідно до акту
прийняття-передачі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

Додаток до рішення
20 сесії 8 скликання
11.05.2018р. №1131

Прізвище, ім,я та
по-батькові
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Корнійчук Олександр
Сергійович
Туровський Іван
Йосипович
Омельчук Олександр
Миколайович
Ретьман Микола
Васильович
Омельчук Сергій
Станіславович
Волошин Юрій
Вікторович
Чубар Сергій
Володимирович
Муравський Валерій
Сергійович
Кочубей Сергій
Миколайович
Стрільчук Павло
Федорович
Бугай Михайло
Казимірович
Степанюк Андрій
Володимирович
Коробенко Іван
Дмитрович
Горлатий Михайло
Миколайович
Гончаренко
Костянтин Іванович
Романюк Петро
Анатолійович
Козеренко Олег
Миколайович
Куц Олександр
Миколайович
Лук’янчук Сергій
васильович
Юрченко Дмитро
Вікторович
Шульга Микола
Петрович

Адреса проживання

Місце
розташування
земельної
ділянки

Площа,
га
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Бізюк Сергій
Михайлович
Іванчик Віталій
Павлович
Стаднюк Валентин
Валентинович
Остапчук Валентин
Володимирович
Шишенко Микола
Михайлович
Чубар Юрій
Сергійович
Вовненко Сергій
Васильович
Яблонський
Олександр
Пилипович
Хіміч Валерій
Станіславович
Виховський Сергій
Адамович
Ткачук Василь
Васильович
Заєць Сергій
Григорович
Маслюк Руслан
Петрович
Романчук Олександр
Олександрович
Ренчковський Леонід
Леонідович
Завадський Віктор
Іванович
Зух Віктор
Васильович
Нічпальський Сергій
Анатолійович
Семенець Олексій
Романович
Воробей Олексій
Володимирович
Волощук Микола
Миколайович
Дубінін Юрій
Олександрович
Бовсунівський
Андрій Васильович
Вахарчук Василь
Васильович
Полюшкевич Юрій
Олександрович
Нікітчин Сергій
Анатолійович

2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000

48

Максимович Віктор
Миколайович

2,0000

49

Собецький Максим
Миколайович
Шульга Андрій
Андрійович
Супронець Юрій
Володимирович
Дреус Микола
Валентинович
Костюк Юрій
Іванович
Гусар Віктор
Геннадійович
Хотян Володимир
Вікторович
Хохлюк Василь
Михайлович
Цюбик Микола
Іванович
Туровець Микола
Миколайович
Плаксюк Любов
Олександрівна
Олексюк Петро
Павлович
Куцан Анатолій
Петрович
Гартфіль Євген
Вікторович
Дмитрук Віталій
Миколайович
Бубенцов Валерій
Григорович
Кучерук Богдан
Петрович
Назарчук Дмитро
Леонідович
Кушпіль Ярослав
Валентинович
Ятлук Сергій
Юрійович
Кухарський Роман
Вікторович
Котовий Богдан
Олегович

2,0000

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Секретар ради

2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1132

Про втрату чинності п.1 рішення
18 сесії 8 скликання від 14.03.2018р.
№ 924
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного
середовищ, міська рада
ВИРІШИЛА:
- вважати таким, що втратив чинність п.1 рішення 18 сесії 8
скликання від 14.03.2018р. № 924.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1133

Про погодження підготовки лотів
та проведення земельних торгів з
продажу прав оренди земельних
ділянок, які розташовані за межами
населеного пункту
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження підготовки
лотів та проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок, які
розташовані за межами населених пунктів, розглянувши повторний лист-звернення
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області №18-6-0.333-2629/2-18 від
10.04.2018 р., керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 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. Відмовити в погодженні підготовки лотів та проведення земельних торгів з
продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності, які розташовані за межами населеного пункту на території Баранівської
об’єднаної територіальної громади (Суємецький старостинський округ):
- площею 10,5579 га (кадастровий номер 1820685800:01:000:0242);
- площею 75,9671 га (кадастровий номер 1820685800:04:000:1246);
- площею 7,8400 га (кадастровий квартал 1820685800:01:000).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1134

Про погодження надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за
межами населеного пункту
Розглянувши листи-звернення Головного управління Держгеокадастру у
Житомирській області №18-6-0.334-1625/2-18 від 28.02.2018 р., №18-6-0.334-2785/2-18 від
13.04.2018 р. про погодження або відмову у погодженні щодо надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Ятлуку О.М.,
керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», яким визначено порядок
здійснення передачі земель за межами населених пунктів державної власності у власність
ОТГ, на підставі 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. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного
пункту на території Марківського старостинського округу загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства гр.Ятлуку Олександру Миколайовичу, який
проживає ХХХХХХХХХ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища .

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1135

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади зі зміною цільового призначення
з земель сільськогосподарського призначення
на землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення
з подальшою передачею в оренду
ТОВ «САНВІН 11»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «САНВІН 11» Римара А.А., виписку з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, керуючись ст.12,20,93,65,76,124,125,126 Земельного Кодексу України, Законом
України «Про оренду землі», 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 в оренду
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади товариству з обмеженою відповідальністю «САНВІН 11», юридична
адреса якого: Вінницька область, м. Вінниця, вул.Гонти,39а, орієнтовною загальною площею
24,00 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій. Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка, вул. Івана Франка.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держземагенства. Директору ТОВ «САНВІН
11» подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про
його затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.
3. Директору ТОВ «САНВІН 11» Римару А.А. замовити виготовлення детального
плану території, укласти з Баранівською міською радою та розробником детального плану
угоду про здійснення розрахунків за виконані роботи.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 р.

№ 1136

Про передачу в оренду земельної
ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної
громади для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості гр.Рибачуку О.М.
Розглянувши заяву гр.Рибачука О.М. про передачу в оренду земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись
ст.12,93,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр.Рибачуку Олександру Миколайовичу, який проживає по
ХХХХХХХХХ, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,4202 га по ХХХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки – ХХХХХХХХХ.
2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,4202 га в
розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на
сесії міської ради.
3.
Гр.Рибачуку О.М.:
3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його згідно
чинного законодавства.
3.2. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі
або повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за
цільовим призначенням.
3.3. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96
Земельного кодексу України.
3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1137

Про внесення змін до рішення
7 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 08.06.2017 р. №297
(регуляторний акт)
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін
до рішення 7 сесії 8 скликання міської ради від 08.06.2017 р. №297 в зв’язку зі змінами до
ст.274 Податкового кодексу України від 01.03.2017 р., згідно з якою, зокрема, встановлено
ставку податку за земельні ділянки під сільськогосподарськими угіддями, нормативну
грошову оцінку яких проведено, в розмірі, не менше 0,3% від нормативно-грошової оцінки,
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.274 Податкового 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. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
08.06.2017р. №297 «Про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік», а саме, пункт
1.2 та пункт 1.5 даного рішення викласти в новій редакції:
«1.2 За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у
власності або користуванні громадян, - 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки.
1.5
За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та комунальної форми власності), - у розмірі 3 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1138

Про встановлення ставок
земельного податку на 2019 рік
(проект регуляторного акту)
На виконання вимог пунктів 12.3,12.4 статті 12 Податкового кодексу України,
відповідно до ст.143 Конституції України, ст.10,12,274-277 Податкового 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. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме:
1.1 За земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні громадян,
зайняті житловим фондом, автостоянки для зберігання особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і
дачними будинками, господарськими та іншими будівлями і спорудами, багаторічними
насадженнями, - у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
1.2 За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у
власності або користуванні громадян, - 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки.
1.3 За земельні ділянки, які перебувають у власності та постійному користуванні
,
об єднання співвласників багатоквартирних будинків для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки.
1.4 За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осібпідприємців та юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені
в п.1.1, п.1.2, п.1.3 даного рішення, - 1 розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
1.5 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та комунальної форми власності), - у розмірі 3 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки.
2. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких не проведено, крім земель сільськогосподарського
призначення, у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.
3. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у
розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1139

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2018 року
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської
міської ради Василевського О. В. про стан виконання міського бюджету за 1 квартал 2018
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 2018 рік» зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1
квартал 2018 року:
за доходами: 35544705,29 гривень;
за видатками: 34942823,32 гривень , у тому числі:
• за загальним фондом бюджету:
доходи в сумі 34448320,30 гривень;
видатки в сумі 33922881,86 гривень.
• за спеціальним фондом бюджету:
доходи в сумі 1096384,99 гривень;
видатки в сумі 1019941,46 гривень
2. Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі
3346,0тис.грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.04.2018 року
керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади
постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю,
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2018 року через
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.
3. 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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
від 11.05.2018 року

№1140

Про зміни до міського бюджету
на 2018 рік
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 69-1, 72, 78
Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська
рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення від 22.12.2017 №749 із змінами та доповненнями
від 23.01.2018 №792, від 14.03.2018 №1021 та від 02.04.2018 №1047:
1.1. В пункті 1.1 цифри 161576125,00грн., 137192097,00грн., 24384028,00грн. та
980774,00грн.
замінити
відповідно
цифрами
162715775,00грн.,
138231747,00грн., 24484028,00грн. та 1080774,00грн.
1.2. В пункті 1.2 цифри 166898673,91грн., 131527116,91грн. та 35371557,00грн.
замінити відповідно цифрами 168038323,91грн., 132460166,91грн. та
35578157,00грн.
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду
міського бюджету у сумі 5771580,09грн., в тому числі профіцит загального
фонду міського бюджету в сумі 6410709,00грн., напрямком використання якого
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі
639128,91грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку
бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення,
у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 405667,00грн., залишку
коштів медичної субвенції – 7386,46грн., залишку коштів додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я
– 26075,45грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій – 200000,00грн.».
1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит спеціального фонду
міського бюджету у сумі 11094129,00грн., згідно з додатком № 2, з них:

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6410709,00грн.,
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 186134,00грн.,
джерелом покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського
бюджету, у т.ч. від надходжень збору за забруднення навколишнього
природного середовища, екологічного податку – 121278,00грн., від надходжень
коштів бюджету розвитку – 64856,00грн.».
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн.,
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної
Фінансової корпорації НЕФКО;
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 451800,00грн.,
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по
кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.».
1.5. В пункті 3 цифри 131527116,91грн. та 35371557,00грн. замінити відповідно
на 132460166,91грн. та 35578157,00грн.
1.6. В пункті 7 цифру 1906078,00грн. замінити на 1962744,00грн.
1.7. Пункт 5.1 викласти в новій редакції: «5.1. Затвердити субвенцію з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів на загальну суму 40000,00грн., у тому числі по
загальному фонду – 40000,00грн., з них:
- на виконання програми оздоровлення від сказу території Баранівської
об’єднаної територіальної громади на 2017-2021рр. – 10000,00грн.;
- на виконання програми підтримки установ ветеринарної медицини
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, які розміщені
на території Баранівської ОТГ – 10000,00грн.;
- на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту Баранівської міської ради на території Баранівської
об'єднаної територіальної громади на період до 2020 року – 20000,00грн.».
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
20 сесія 8 скликання
від 11 травня 2018 року

№ 1141

Про затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в
міжсесійний період.
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Цимбалюк Л.А. про
необхідність затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в
міжсесійний період прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний
період, згідно з додатком (додається).
Міський голова

А.О.Душко

Додаток
до рішення Баранівської міської
ради від 11.05.2018р. № 1141
1. Розпорядження № 97-од від 23.04.2018р. «Про внесення змін до міського
бюджету»
2. Розпорядження № 83-од від 06.04.2018р. «Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку»»
3 . Розпорядження № 78-од від 28.03.2018р. «Про внесення змін до міського
бюджету»
4. Розпорядження № 31-Г від 19.04.2018р. «Про надання дозволу на передачу
шиферу»
5. Розпорядження № 19-Г від 12.03.2018р. «Про надання дозволу на передачу
паливних дров»
6. Розпорядження № 16-Г від 28.02.2018р. «Про надання дозволу на передачу
паливних дров та деревини»
7. Розпорядження № 12-Г від 16.02.2018р. «Про надання дозволу на передачу
паливних дров»

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1142

Про затвердження
програми термомодернізації
багатоквартирних будинків
у Баранівській міській об’єднаній
територіальній громаді
на 2018-2020 роки
З метою стимулювання залучення інвестицій приватних власників для
проведення заходів з термомодернізації багатоквартирних будинків та
підвищення енергоефективності і рівня комфорту житлового фонду, розвитку
ініціативи жителів багатоквартирних будинків, керуючись Законами України
«Про енергозбереження», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму термомодернізації багатоквартирних будинків у
Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки
(додається).
2. Структурним підрозділам міської ради проводити роботу щодо
виконання заходів програми термомодернізації багатоквартирних будинків у
Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 20 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
11.05.2018 №1142

ПРОГРАМА
термомодернізації багатоквартирних будинків
у Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді
на 2018-2020 роки
1. Цілі Програми
Цілями Програми термомодернізації багатоквартирних будинків у
Баранівській міській ОТГ (далі – Програма) є:
1.1. Стимулювання залучення інвестицій приватних власників для
проведення заходів з термомодернізації багатоквартирних будинків та
підвищення енергоефективності та рівня комфорту житлового фонду;
1.2. Зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на
опалення, електричну та інші види енергії;
1.3. Розвиток ініціативи жителів багатоквартирних будинків, створення
ефективних власників.
Дія
Програми
поширюється
на
об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), які зареєстровані в установленому
законом порядку.
Місце реалізації Програми: Баранівська міська ОТГ.
Термін дії: 2018-2020 роки.
2. Завдання Програми
Завданням Програми є створення і запуск інституційного механізму
стимулювання довгострокових і сталих джерел фінансування заходів з
енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків шляхом
запровадження механізму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ
на впровадження заходів з енергозбереження.
3. Передумови
За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал
економії електроенергії та теплової енергії у будинках і спорудах складає
близько 50%. Для реалізації цього потенціалу необхідно здійснювати
комплексну термомодернізацію будинків.
Впровадження
проектів
з
комплексної
термомодернізації
багатоквартирних будинків не лише дозволяє значно скоротити витрати

населення на оплату енергоресурсів, але й підвищує комфорт проживання,
поліпшує зовнішній вигляд будинків та збільшує термін експлуатації їх
конструкцій та інженерних мереж, а також збільшує ринкову вартість житла.
Окремо слід зазначити, що скорочення споживання енергоресурсів є важливим
чинником енергетичної незалежності України.
Основною перешкодою на шляху до термомодернізації багатоквартирних
будинків є брак коштів. Потреби в коштах є настільки значними, що покрити їх
виключно за рахунок бюджету ОТГ не є можливим. Громада не має на сьогодні
у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були
акумулюватися з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би
дозволив на постійній основі акумулювати доступні на сьогодні кошти,
відсутній.
За попереднім аналізом по Баранівській міській ОТГ у таких будинках
проживає близько 2 тис. осіб.
Об’єктивно найбільш зацікавленими в оновленні та термомодернізації
житлових будинків є мешканці цих будинків. Але вони практично не
приймають участі у фінансуванні капітальних вкладень, спрямованих на
модернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та продовжують
очікувати, що кошти виділять з місцевого або Державного бюджету України.
Процес створення ОСББ, як ефективного власника багатоквартирного
будинку, значною мірою гальмується внаслідок небажання мешканців
приймати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним та
морально застарілим інженерним обладнанням будинків та через відсутність
довгострокового, стійкого, зрозумілого і прозорого механізму фінансування
робіт з модернізації застарілого житлового фонду.
У той же час, як підказує досвід вже реалізованих проектів з
термомодернізації у різних містах України, основним джерелом коштів для
термомодернізації будинків є банківські кредити. Однак дорожнеча кредитів
відштовхує ОСББ від їх використання. Відповідно, саме здешевлення
кредитних коштів є основним механізмом розширення доступу ОСББ до
фінансування з метою здійснення термомодернізації своїх будинків.
Назріла гостра необхідність створення та реалізації довгострокової
програми термомодернізації багатоквартирних будинків ОТГ, яка забезпечила б
прозорий механізм здешевлення кредитів для ОСББ, так само, як і рівний
доступ до неї усіх бажаючих.
Така програма також сприятиме більш активному залученню коштів на
термомодернізацію з інших джерел: з державного бюджету, обласного
бюджету, власних коштів мешканців будинків тощо, що дасть кумулятивний
ефект.
Зазначена програма стимулюватиме також активність і відповідальність
мешканців багатоквартирних будинків.

4. Інноваційна складова Програми
Невід’ємною умовою реалізації є залучення за Програмою ОСББ у процес
запозичення і управління коштами, спеціально призначеними для фінансування
інвестицій у термомодернізацію житлового фонду.
Реалізація проектів термомодернізації багатоквартирних будинків, у свою
чергу, дозволить ОСББ отримувати економію одразу після впровадження
проектів. Повернення залучених коштів буде відбуватися за рахунок економії
спожитої енергії.
Важливим є те, що у процесі реалізації Програми виключно співвласники
багатоквартирного будинку самостійно прийматимуть рішення щодо залучення
кредитних коштів для термомодернізації свого будинку, а також щодо вибору
обладнання, матеріалів, виконавців робіт та надавачів послуг, отримуючи при
цьому відповідну допомогу з бюджету громади.
5. Організаційна та інформаційна підтримка Програми
Для успішної реалізації Програми має забезпечуватися:
5.1. Популяризація Програми серед мешканців громади через засоби
масової інформації, друковані інформаційно-рекламні матеріали, мережу
Iнтернет, а також шляхом проведення семінарів, тренінгів та «круглих столів»
із залученням міжнародних та громадських організацій.
5.2. Залучення до розробки бізнес-планів та техніко-економічних
обгрунтувань усіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого
самоврядування, ОСББ, фінансово-кредитних установ, міжнародних і
громадських організацій, організацій та постачальників ресурсів.
5.3. Залучення до фінансування заходів Програми всіх доступних джерел:
коштів бюджету громади, кредитних коштів, коштів мешканців, коштів
донорських організацій тощо.
Напрями діяльності і заходи Програми наведені у додатку 1 до Програми.
6. Механізм реалізації Програми
Основна суть механізму реалізації Програми полягає у тому, що з
бюджету
громади
відшкодовується
позичальникам – ОСББ – частина
кредитних
коштів, залучених
ними
на
впровадження
заходів
з
термомодернізації багатоквартирних будинків.
Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними
кредитними коштами ОСББ здійснюється на впровадження ними
енергозберігаючих заходів, можливий перелік яких наведено у Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження» (із відповідними змінами і
доповненнями).

Відшкодуванню підлягає частина кредиту, отриманого позичальниками у
кредитно-фінансовій установі, у таких розмірах:
10% від суми (тіла) кредиту, але не більше, ніж:
- 80 тис.грн. на один багатоквартирний будинок (з кількістю поверхів до 3-х
включно);
- 170 тис.грн. на один багатоквартирний будинок (з кількістю поверхів 4 та
більше).
Алгоритм проведення компенсації визначено у Порядку відшкодування
частини кредитів, залучених ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів
(додаток 2) та договором про співробітництво між головним розпорядником
коштів бюджету громади по Програмі та кредитно-фінансовою установою
(Примірний договір про співробітництво – додаток 3).
Уповноваженим банком (кредитно-фінансовою установою) для надання
кредитів на вищевказані цілі визначено Філію – Житомирське обласне
управління АТ «Ощадбанк» (далі - уповноважена установа), яка на своїх
умовах надає кредитні ресурси ОСББ.
Розпорядник коштів бюджету громади має право здійснювати заходи
щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль цільового
використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми.
7. Очікувані результати
У результаті
результати:

реалізації

Програми

очікується

отримати

наступні

7.1. Апробація та формування простого і прозорого механізму
полегшення доступу до фінансів ОСББ шляхом здешевлення кредитів на
термомодернізацію багатоквартирних будинків;
7.2. Створення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел
фінансування та забезпечення інвестицій у енергоефективне оновлення
житлового фонду громади;
7.3.
Поліпшення
енергоефективності
конструкцій
і
внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання житлових
багатоквартирних будівель, підвищення комфортності проживання у них;
7.4. Зменшення споживання енергетичних ресурсів;
7.5. Збільшення кількості діючих ОСББ;
7.6. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та
довіри між місцевою владою, кредитно-фінансовими установами та жителями
громади.

8. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок бюджету громади
та кредитних коштів ОСББ.
Обсяги фінансування Програми з бюджету громади визначатимуться
відповідним рішенням Баранівської міської ради, яким затверджується бюджет
громади або вносяться зміни до нього.
9. Цільовий сегмент
Скористатися Програмою мають право ті ОСББ, які за рахунок кредитних
коштів впроваджують енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках,
можливий перелік яких наведено у Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі
питання
використання
коштів
у
сфері
енергоефективності
та
енергозбереження» (із відповідними змінами і доповненнями).
При цьому у володінні співвласників багатоквартирного будинку, які
входять до ОСББ, що претендує на отримання відшкодування за Програмою,
має бути не менше 10 квартир.
10. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Організацію та координацію роботи з реалізації заходів Програми
здійснює заступник міського голови, який призначається відповідним
розпорядженням міського голови.
Відповідальними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи
міської ради: відділи благоустрою та житлово-комунального господарства;
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності;
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій і закупівель та
управління фінансів.
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності міської ради здійснює моніторинг та до 20 січня готує
щорічний звіт про виконання Програми, а також проміжні звіти (за потребою
чи на вимогу).
Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг.
Зміни та доповнення до Програми, у разі потреби, вносяться в
установленому порядку.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Програми термомодернізації багатоквартирних будинків
у Баранівській міській ОТГ на 2018-2020 роки
№
з/п

Назва напрямку
діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

1

2

3

4

1.

Фінансова підтримка:
впровадження
ОСББ
енергозберігаючих
заходів
з
енергозбереження
та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків

Відшкодування частини
кредиту, отриманого ОСББ
на впровадження заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків

20182020
роки

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

Баранівська міська Бюджет
рада в особі відділу ОТГ
бухгалтерського
обліку
та
економічного
розвитку, інвестицій
і
закупівель
та
управління фінансів,
уповноважені
банківські установи

Орієнтовні
обсяги
фінанОчікуваний результат
сування,
тис. грн.
7

8

1000,0
Щорічні
обсяги
фінансування
Програми
визначаються
відповідни
м
рішенням
Баранівськ
ої міської
ради, яким
затверджується
бюджет
громади

1. Забезпечення
фінансової підтримки
впровадження заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків.
2. Впровадження
заходів, спрямованих
на енергозбереження та
енергоефективну
модернізацію
багатоквартирних
житлових будинків.
3. Зменшення
споживання
традиційних паливноенергетичних ресурсів.

2.

Проведення
організаційноінформаційних заходів

Проведення заходів щодо
залучення позичальників,
які бажають отримати
кредит на впровадження
заходів з енергозбереження
та енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків шляхом
розміщення
відповідної інформації в
ЗМІ, на офіційному сайті
міської ради та
інформаційних стендах

20182020
роки

Відділ благоустрою
та житловокомунального
господарства та
відділ
містобудування та
архітектури,
земельних відносин
та комунальної
власності міської
ради,
уповноважені
банківські установи

Не
потребує
фінансування

3.

Поширення позитивного
досвіду з впровадження
заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків

20182020
роки

Відділ благоустрою
та житловокомунального
господарства та
відділ
містобудування та
архітектури,
земельних відносин
та комунальної
власності міської
ради, уповноважені
банківські установи

Не
потребує
фінансування

–

4.

Надання методичних
консультацій,
проведення
роз’яснювальної роботи
для позичальників та
потенційних
позичальників у рамках

Регулярне висвітлення в
засобах масової інформації
та на офіційному сайті
міської ради, інших
ресурсах в мережі Інтернет
прикладів позитивного
досвіду ОСББ з питань
впровадження заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації багатоквартирних житлових
будинків
Проведення семінарів,
нарад та інших заходів,
надання консультацій з
питань порядку
відшкодування з бюджету
частини кредитів, що
надаються на

20182020
роки

Відділ благоустрою
та житловокомунального
господарства,
відділ
містобудування та
архітектури,

Не
потребує
фінансування

–

–

1. Підвищення рівня
інформованості
позичальників про
умови надання кредитів
на впровадження
заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків.
2. Зменшення витрат
часу на оформлення
кредитів та проведення
відшкодування їх
частини з бюджету.
Збільшення кількості
ОСББ, які хочуть брати
участь у реалізації
заходів з
енергозбереження та
енергоефективної
модернізації
багатоквартирних
житлових будинків

Вирішення проблем,
що будуть виникати у
ході виконання
Програми

цієї Програми

впровадження заходів з
енергоефективної
модернізації житлових
будинків

Секретар ради

земельних відносин
та комунальної
власності,
управління фінансів
міської ради,
уповноважені
банківські установи

О.В.Самчук

Додаток 2
до Програми
Порядок відшкодування частини кредитів,
залучених ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів
за Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків
у Баранівській міській ОТГ на 2018-2020 роки
1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
бюджеті Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ)
на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-фінансових
установах, що надаються ОСББ (далі – Позичальники) на впровадження
енергозберігаючих заходів.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Баранівська міська
рада. Підготовку документів, необхідних для фінансування Програми, а також
контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюють відділ
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій і закупівель та
управління фінансів міської ради.
3. Бюджетні кошти використовуються за Програмою термомодернізації
багатоквартирних будинків у Баранівській міській ОТГ на 2018-2020 роки
згідно з договором про співробітництво.
4. З бюджету ОТГ здійснюється відшкодування частини кредитів,
залучених на впровадження енергозберігаючих заходів, можливий перелік яких
наведено у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів
та енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження» (із відповідними змінами і
доповненнями).
5. Для відшкодування частини кредиту Позичальникам уповноважені
кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів
щомісяця до 10 числа наступного періоду зведені реєстри Позичальників, які
мають право на отримання відшкодування, на паперових носіях та в
електронному вигляді у форматі Exсel.
6.
Відшкодування
частини
кредиту
здійснюється
головним
розпорядником щомісяця до 25 числа згідно
із зведеними реєстрами
Позичальників.
Кошти бюджету ОТГ не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких
штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.
7. Складання та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 3
до Програми
Примірний договір №____
про співробітництво
м. Баранівка

_______________р.

Баранівська міська рада (далі – Головний розпорядник), в особі міського
голови __________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» з однієї сторони, та ________________(далі –
Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на
підставі ____________, з другої сторони, уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та
принципів співпраці Головного розпорядника і Кредитно-фінансової установи
(далі – Сторони) у процесі відшкодування Головним розпорядником частини
кредиту, отриманого ОСББ (далі – Позичальники) у Кредитно-фінансовій
установі на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Програми
термомодернізації багатоквартирних будинків у Баранівській міській ОТГ на
2018-2020 роки (далі – Програма) у розмірах та у порядку, визначеному цим
договором.
1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою
установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитнофінансової установи та чинного законодавства України.
1.3. Кредити надаються у національній валюті.
1.4. Відшкодування Позичальникам частини кредиту здійснюється
відповідно до Порядку відшкодування частини кредитів, залучених ОСББ на
впровадження енергозберігаючих заходів (додаток 2 до Програми).
1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого
позичальниками у кредитно-фінансовій установі на впровадження
енергозберігаючих заходів, можливий перелік яких наведено у Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження» (із відповідними змінами і
доповненнями) у таких розмірах:
10% від суми (тіла) кредиту, але не більше, ніж :
- 80 тис.грн. на один багатоквартирний будинок (з кількістю поверхів до 3-х
включно);

- 170 тис.грн. на один багатоквартирний будинок (з кількістю поверхів 4 та
більше).
2. Основні завдання Сторін
Для досягнення цілей за цим договором сторони зобов'язуються:
спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;
проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати у
Кредитно-фінансовій установі кредит на впровадження енергозберігаючих
заходів та скористатися правом на відшкодування його частини відповідно до
умов Програми та популяризації Програми;
обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується
предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори.
3. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи
3.1. Обов’язки:
3.1.1. Надавати
Позичальникам
кредити
на
впровадження
енергозберігаючих заходів у порядку, встановленому внутрішніми
нормативними документами Кредитно-фінансової установи та чинним
законодавством України.
3.1.2. Формувати зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на
впровадження енергозберігаючих заходів за формою згідно з додатком 1 до
договору.
3.1.3. Визначати по кожному Позичальнику окремо суму коштів, яка
необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором,
виходячи з умов визначених у Програмі і передбачених у розділі 1 цього
договору, та відображати її у зведених реєстрах Позичальників, що надаються
Головному розпоряднику.
3.1.4. Щомісяця не пізніше 10 числа подавати Головному розпоряднику
зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження
енергозберігаючих заходів на паперових носіях та в електронному вигляді у
форматі Exсel.
3.1.5. Формувати та зберігати у Кредитно-фінансовій установі щодо
кожного Позичальника, який отримав кредит на впровадження
енергозберігаючих заходів у Кредитно-фінансовій установі, пакет документів,
згідно з переліками, визначеними у додатку 2 до цього договору, та
внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.
3.1.6. Перераховувати отримані від Головного розпорядника кошти,
призначені для відшкодування Позичальникам частини отриманого кредиту на
впровадження енергозберігаючих заходів, на їх поточні рахунки в ________
(назва Кредитно-фінансової установи) відповідно до умов цього договору.
3.1.7. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у
графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою термомодернізації
багатоквартирних будинків у Баранівській міській ОТГ на 2018-2020 роки».

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
3.2. Права:
3.2.1. Відмовляти Позичальникові у наданні кредиту на впровадження
енергозберігаючих заходів у разі невідповідності Позичальника вимогам,
встановлених внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової
установи.
3.2.2. Прийняття кредитним комітетом (колегіальним органом) Кредитнофінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.
4. Обов'язки і права Головного розпорядника
4.1. Обов’язки:
4.1.1. Приймати подані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри
Позичальників.
4.1.2. Щомісячно, не пізніше 25 числа, перераховувати на рахунок
Кредитно-фінансової установи (№____________) у межах асигнувань,
передбачених в бюджеті ОТГ на відповідний рік, кошти для відшкодування
частини кредиту відповідно до зведених реєстрів Позичальників.
4.1.3. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що
можуть вплинути на виконання сторонами умов цього договору, за 3 робочих
дні до набрання ними чинності.
4.1.4. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та
комерційну таємниці Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що
стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.
4.1.5. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
4.2. Права:
4.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо
вдосконалення правовідносин за цим договором.
4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою
установою умов цього договору, у тому числі у частині своєчасного надання
зведених реєстрів Позичальників (уточнених зведених реєстрів Позичальників)
та повноти заповнення їх реквізитів.
5. Відповідальність Сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне
виконання) зобов’язань за цим договором відповідно до чинного законодавства
України, а також умов цього договору.
5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення
Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих
заходів, у зведені реєстри Позичальників.
5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне
перерахування коштів з бюджету ОТГ для відшкодування Позичальникам
частини кредиту у рамках Програми та неперерахування коштів у разі
перевищення суми для відшкодування ліміту асигнувань, передбаченого в
бюджеті ОТГ на відповідний рік.
5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову
Головного розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту на

впровадження енергозберігаючих заходів, згідно із сформованими Кредитнофінансовою установою зведеними реєстрами Позичальників.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будьякого з положень цього договору, якщо ця причина невиконання не
контролюється невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне
лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід
з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові
дії і таке інше, але не обмежується ними.
6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин
підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені
посвідчувати обставини форс-мажору, відповідно до чинного законодавста.
7. Строк та умови дії договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє
до повного виконання ними зобов’язань за цим договором.
7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом
укладання додаткових угод лише за згодою сторін, а також у разі внесення змін
до Програми.
7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною
частиною і мають однакову юридичну силу в разі, якщо вони викладені у
письмовій формі та підписані Сторонами.
7.4. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору, сторони
будуть намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена сторона має
право звернутися до суду, якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди
щодо врегулювання спору.
7.5. Цей договір складено українською мовою у двох оригінальних
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
7.6. Якщо інше прямо не пердбачено цим договором і Програмою або
чинним законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки за
згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору.
8. Місцезнаходження та реквізити сторін
Кредитно-фінансова установа
________________
________________
_________________
Керівник установи
_________________

Баранівська міська рада
_____________
________________
_________________
Міський голова
__________________

Додаток 1
до договору про
співробітництво

ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа
______________

ПОГОДЖЕНО
Баранівська міська рада

______________

Зведений реєстр № ________
позичальників ( ОСББ), які отримали кредит у ________________,
згідно з Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків у Баранівській міській ОТГ на 2018-2020 роки
за _______________ 201__ р.
(місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:__________________
№
з/п

Назва ОСББ

Юридична
адреса
позичальника

Код
ЄДРПОУ

Ціль кредиту

Номер і
дата
кредитного
договору

Строк
кредитного
договору

Сума
кредиту
,
грн.

Розмір
компенса
-ції,
%

Сума
компенса
-ції,
грн.

Усього:

Кредитно-фінансова установа:
“____” _____________________ 201__р.

________________________
(Керівник, прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

М.П.

Додаток 2
до договору
про співробітництво
Перелік документів для ОСББ,
які необхідні для відшкодування частини кредиту
(зберігаються у Кредитно-фінансовій установі)
1. Статут ОСББ.
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.
3. Актуальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівника ОСББ на
посаду.
5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших
уповноважених осіб ОСББ, які мають право підпису відповідних договорів
та/або документів, що подаються у банк, засновників; копії довідок про
присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.
6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів
членів, спостережної ради, правління) про отримання кредиту та проведення
енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.
7. Кредитний договір.
8. Документи, що підтверджують цільове використання:
рахунки-фактури;
договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за
придбаний товар або виконання робіт (копія);
документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;
акт прийому-передачі товару / акт про надання послуг або накладна на товар.
Кредитно-фінансова установа
Філія - __________________
(повне найменування філії Банку)
Зазначаються:
банківські реквізити та
місцезнаходження
банку/філії банку
Керівник
кредитно-фінансової установи
_______________

Баранівська міська рада
__________________
_________________
__________________

Міський голова
__________________

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1143

Про зміни персонального складу
постійних комісій міської ради
Керуючись п.2 ст.26, ст.47
самоврядування в Україні», міська рада

Закону

України

«Про

місцеве

ВИРІШИЛА:
1.
Внести наступні зміни до персонального складу постійних
комісій Баранівської міської ради, затвердженого рішенням першої сесії 8
скликання міської ради від 30.12.2016 р. №6, зі змінами внесеними рішенням
другої сесії 8 скликання міської ради від 11.02.2017 року № 61:
- виключити зі складу постійної комісії з питань освіти, культури,
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення
Самчука О.В.;
- включити до складу постійної комісії з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності, етики депутата міської ради Оханського
Юрія Миколайовича.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики
(Підгурський М.П.).
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1144

Про розгляд звернення
жителів м.Баранівка

Розглянувши звернення жителів м.Баранівка щодо заборони вирубки
лісів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
Звернення жителів м.Баранівка щодо заборони вирубки лісів взяти до
відома.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1145

Про розгляд депутатського
звернення щодо здійснення депутатами
міської ради прийомів громадян

Розглянувши депутатське звернення депутата Баранівської міської ради
Курбатова В.А. стосовно здійснення депутатами міської ради прийомів
громадян, відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виконавчому апарату міської ради розробити Положення про
прийом громадян депутатами Баранівської міської ради 8 скликання.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики
(Підгурський М.П.)

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1146

Про списання із балансу
відділу освіти Баранівської міської ради
непридатних основних засобів
Розглянувши лист відділу освіти міської ради від 16.04.2018р. №229,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
враховуючи рекомендації комісії з питань житлово- комунального
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери
послуг міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Списати з балансу відділу освіти Баранівської міської ради непридатні
основні засоби, які знаходяться на обліку у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти, згідно Додатку.
2. Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм
розпорядженням делегувати представників у відповідну комісію по
списанню.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
житлово- комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.), та
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).

Міський голова

А.О. Душко

Додаток
до рішення 20 сесії 8
скликання міської ради
від 11.05.2018 р . № 1146
№п/п

1
2

найменування
Баранівський ЗДО
Гірка «Чародійка»
Полянківський ЗДО
М’який куточок

інвентарний
№

кількість

Балансова
вартість

Знос

101600001

1

791

100%

1

473

100%

101620027

1

593

100%

101430415

1

875

100%

101601004
Острожецька ЗОШ І-ІІ ст.
3
Піаніно
Смолдирівська ЗОШ І-ІІ ст.
4
Щити СПМУ-52

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1147

Про затвердження Положення про конкурс
на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої та позашкільної освіти
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.
3.17. розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» від
05.09.2017, ст.24 п.2, ст. 26 ч.2, ст.37 ч.3 Закону України «Про загальну середню освіту»,
листа МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження
Закону України «Про освіту»», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України
від 28.03.2018 року №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду
керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 року №454/31906, Положення про Відділ освіти
Баранівської міської ради, затвердженого рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 22.12.2017 року №781, враховуючи рекомендації постійних комісій,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної
середньої та позашкільної освіти, згідно з додатком.
2. Делегувати відділу освіти Баранівської міської ради повноваження щодо
призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої та
позашкільної освіти за результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої та позашкільної освіти
затвердженого п.1 цього рішення.
3. Делегувати відділу культури сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради
повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів
позашкільної освіти за результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої та позашкільної освіти
затвердженого п.1 цього рішення.
4. 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

Додаток
до рішення 20 сесії 8 скликання
11 травня 2018 року № 1147
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної
середньої та позашкільної освіти
1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої та позашкільної освіти (далі – заклад освіти).
2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної
комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством
вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та
представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник комунального закладу освіти
– Баранівська міська рада (далі - засновник) або уповноважений ним орган – Відділ освіти
Баранівської міської ради (далі – відділ освіти):
- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу освіти;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту),
укладеного з керівником закладу освіти;
- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про
дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу освіти,
чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника,
відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня
з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
- найменування і місцезнаходження закладу;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про
загальну середню освіту»;
- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у
конкурсі;
- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка
уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у
конкурсі.
5. Для проведення конкурсу засновник або відділ освіти затверджує персональний
склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін,

визначених Законом України «Про загальну середню освіту». До складу конкурсної
комісії входять представники засновника (в т.ч. представник постійної комісії
Баранівської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення), трудового колективу, громадського об’єднання
батьків учнів (вихованців) закладу освіти та громадського об’єднання керівників закладів
освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з
правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та
експерти у сфері загальної середньої та позашкільної освіти.
Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох
третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її
затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма
присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника
впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності,
незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке
втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу,
зокрема з боку засновника, його представників.
6. Для участі у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної
діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або
моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена
згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що
може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх
подає.
7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для
участі в конкурсі конкурсна комісія:
- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством
вимогам;
- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі
документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали
документи після завершення строку їх подання;
- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у
конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із
закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського
самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої та
позашкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту» інших нормативно-правових актів у сфері загальної
середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового
вирішення ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану
розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної
комісії щодо проведеної презентації.
Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне
тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань
визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу освіти та
оприлюднюються на веб-сайті засновника.
Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію
конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису
впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його
оголошення.
10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного
відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та
оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.
11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі;
до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник
призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1148

Про внесення змін до рішення 3 сесії
8 скликання міської ради від 17.02.2017 р.
№74
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до листа Баранівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини від 16.04.2018 р. №84, враховуючи рекомендації
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Розділ ІІІ Програми оздоровлення від сказу території
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки,
затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. №74
наступними пунктами:
- надати матеріальну допомогу на придбання одноразових шприців для
проведення профілактичної вакцинації антирабічною вакциною;
- надати матеріальну допомогу на придбання паливо-мастильних
матеріалів, які будуть використовуватися для доставки патматеріалу в
м.Житомир для дослідження на сказ та для виїзду на проведення
антирабічної вакцинації.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку міської
ради (Нечипорук Д.В.).
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1149

Про затвердження Положення про
порядок надання послуги з перевезення
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
які мають порушення опорно-рухового
апарату («соціальне таксі»)
Розглянувши клопотання управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради, керуючись законами України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги»,
указами Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов
для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів»,
«Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», враховуючи
необхідність забезпечення рівного доступу до послух всіх жителів громади,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок надання послуги з перевезення
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату («соціальне таксі») згідно з додатком.
2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської
ради (Цицюра В.О.) провести розрахунок фінансової потреби по наданню
даної послуги.
3. Управлінню фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В)
передбачити необхідні кошти на фінансування надання даної послуги.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію
міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я,
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.)
Міський голова

А.О.Душко

Додаток
до рішення 20 сесії міської ради 8 скликання
від 11.05.2018. № 1149
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату («соціальне таксі»)
І. Загальні положення.
1.1. Дане Положення регулює порядок надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату («соціальне таксі»)
1.2. Дане Положення розроблено на підставі законів України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні
послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для
забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями» та інших нормативно-правових актах.
1.3. Основною метою надання послуги “соціального таксі” є забезпечення Баранівською
міською радою у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері
соціальної допомоги інвалідам, визначеної в законах України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні
послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для
забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями» та інших нормативно-правових актах, а також
забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими
захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.
1.4. «Соціальне таксі» створюється як окрема соціальна послуга центру надання
соціальних послуг.
1.4.1.Виконавець послуги – центр надання соціальних послуг управління соціального
захисту населення Баранівської міської ради.
1.4.2. Одержувачі послуги – особи з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового
апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках; люди з
захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються
на інвалідних візках, але не мають групи інвалідності, при наявності індивідуальної
програми реабілітації з висновком про необхідність користування інвалідним візком.
1.4.3. Спецавтотранспорт - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними
підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо призначений для перевезення
осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату,
іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках
1.5. Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради.
1.6. Послуги надаються в межах Баранівської громади.

IІ. Порядок прийому заявок та умови використаним спецавтотранспорту.
2.1. Для того, щоб отримати право на користування послугою, Одержувачу необхідно
звернутися в центр надання соціальних послуг управління соціального захисту населення
Баранівсвької міської ради та надати необхідні документи для реєстрації , а саме:
- заяву;
- ксерокопію паспорта;
- ксерокопію ідентифікаційного коду;

- ксерокопію пенсійного посвідчення;
- ксерокопію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку для дітейінвалідів);
- ксерокопію індивідуальної програми реабілітації (з потребою в користуванні візком);
- інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган соціального захисту
населення;
2.2. Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється працівником
Виконавця, який зобов’язаний вести базу осіб, які користуються візками і які мають право
на отримання послуги “соціальне таксі”.
2.3. Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються за три дні до виїзду (в
особливих випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду). При цьому вказується день, час,
початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи.
Заявки реєструються в спеціальному журналі замовлень.
2.4. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в присутності
супроводжуючого або соціального робітника.
2.5. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, установ і
організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, медичних
установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезноортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах, які
проводяться в місті, на державні свята, на навчання.
2.6. Послуги «соціального таксі» надаються особам по заяві не частіше 1 разу на місяць,
крім транспортування до закладів охорони здоров’я у разі потреби в медичній допомозі.
При наявності направлення в центр реабілітації послуга надається протягом всього
періоду отримання реабілітаційних послуг.
2.7. При одночасному виклику «соціального таксі», перевага надається заявникам, котрі
повинні дістатись до медичних закладів, установ чи центру реабілітації.
2.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:
- перевезення родичів замовника, у випадку супроводження останнього соціальним
робітником, за виключенням обслуговування дітей-інвалідів;
- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні
автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення;
- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги «соціального таксі»;
2.9. Виконавець послуги «соціального таксі», оформляє маршрутні листи. У маршрутному
листі водія має бути підпис одержувача послуги про виконану заявку.
2.10. Виїзд спецавтотранспорту «соціального таксі» проводиться за графіком,
затвердженим спільно Виконавцем та Замовником.
2.11. Послуги “соціального таксі” надаються безкоштовно, в межах бюджетних
асигнувань визначених на даний вид діяльності.
2.12. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку
між Виконавцем та Одержувачем.
IIІ. Права та обов’язки Одержувача та Виконавця послуги «соціального таксі».
3.1. Одержувачі мають право на:
- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Виконавця;
- якісне надання соціальної послуги.
3.2. Одержувачі зобов’язані:
- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом супроводжуючої
особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання;
- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24
години до поїздки;
- при знятті заявки попередити працівника Виконавця не пізніше ніж за 24 години до
виїзду автомобіля;

- дотримуватись правил та графіку роботи Виконавця;
- з повагою ставитись до працівників Виконавця;
- бережливо ставитись до майна Виконавця.
3.3. Виконавець послуги «соціальне таксі»:
- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну
відповідальність за виконання покладених на «соціальне таксі» завдань;
- у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні
обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень трудової
дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення;
- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;
- відповідає за ведення обліку та складання звітності.
ІV. Контроль за наданням послуги «соціального таксі».
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради:
4.1. Здійснює контроль за порядком та якістю надання соціальної послуги «соціального
таксі».
4.2. Несе відповідальність за цільове використання коштів та за використання
спецавтотранспорту за цільовим призначенням.
Відповідальність за утримання спецавтотранспорту в належному технічному стані,
економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої
дисципліни водіями, покладається на центр надання соціальних послуг управління
соціального захисту населення Баранівської міської ради.
Секретар міської ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання

11 травня 2018 року

№ 1150

Про затвердження Програми для
забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2027 роки

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання управління праці та соціального захисту
населення Баранівської райдержадміністрації від 20.03.2018р. № 605 та
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на
2018-2027 роки (додається).
2. Рекомендувати управлінню фінансів Баранівської міської ради
(Василевський О.В.) передбачати кошти на фінансування заходів Програми,
виходячи із можливостей доходної частини міського бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(Нечипорук Д.В.).
Міський голова

А.О.Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 20-ї сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 11.05.2018 р.
№ 1150

Програма
для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2027 роки

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1

Назва Програми

2

Ініціатор розроблення Програми

3

Розробник Програми

4

Співрозробники Програми

5
6

Відповідальний виконавець
Програми
Співвиконавці Програми

7

Термін реалізації Програми

8

Мета Програми

9

Програма для забезпечення виконання
рішень суду на 2018-2027 роки
Управління праці та соціального захисту
населення Баранівської РДА
Управління праці та соціального захисту
населення Баранівської РДА
Баранівська об’єднана територіальна
громада
Управління праці та соціального захисту
населення Баранівської РДА
Баранівська об’єднана територіальна
громада
2018 - 2027 роки

Забезпечення судового рішення
Господарського суду Житомирської області
№ 67994926 від 24.07.2017 про стягнення
коштів, боржником по яких є управління
праці та соціального захисту населення
Баранівської РДА.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 107,1 тис. грн.
необхідних для реалізації Програми,
всього:
В тому числі:
- коштів місцевого бюджету
107,1 тис. грн.
- коштів державного бюджету

10

Очікувані результати виконання

11

Ключові показники ефективності

Зменшення
негативних
наслідків
невиконання судових рішень, затримка
видатків бюджету внаслідок блокування
рахунків, додаткові витрати бюджету
внаслідок накладання штрафних санкцій,
стягнення виконавчого збору тощо.
Забезпечення виконання рішень судів про
стягнення коштів з боржників, які
отримують кошти з бюджету.
Відновлення проведення платежів по
незахищених статтях.
- кількість виконаних рішень суду,
- кількість фінансових операцій, які стали
можливими до сплати в результаті
виконання Програми

Стаття 129-1 Конституції встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем
України та є обов’язковим до виконання.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про виконавче
впровадження», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 «Про
затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого
бюджетів або боржників», зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 21
березня 2018 р. № 205 «Про внесення змін до пункту 25 Порядку виконання рішень
про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».

II.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний статус», «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації в Україні», «Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства»
встановлені пільги з оплати послуг зв’язку та проїзду залізничним та іншим
транспортом для категорій осіб, визначених цими законами.
Відповідно до частини 5 статті 102 Бюджетного кодексу України (в
редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) пільги з послуг
зв’язку до 01.01.2017 надавалися за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам. Однак, у Законі України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення зазначених видатків передбачена не була. На погашення
кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2016 року через
недофінансування цієї субвенції у 2015 році, та інших попередніх роках,
кошти також не були передбачені, внаслідок чого виникла заборгованість по
виплатам за надані послуги зв’язку пільговим категоріям населення.
Існує питання, яке значно ускладнює, а за окремими статтями і
унеможливлює виконання функції соціального захисту на належному рівні.
З 26 жовтня 2017 року заблоковані рахунки управління та передбачено
стягнення коштів на користь ПАТ «Укртелеком» (заборгованість за 2016 рік
складає 168665 грн., судовий збір – 2529 грн. відповідно до рішення
Господарського суду Житомирської області № 67994926 від 24.07.2017).
Управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА
неодноразово подавало звернення до органів влади різних рівнів. Проте, на
даний час питання фінансування встановлених державою пільг не вирішено.

У зв’язку із блокуванням рахунків стала неможливою:
- оплата за придбання житла інвалідам війни та родинам загиблих учасників АТО;
- оплата за професійне навчання учасників бойових дій із числа учасників АТО;
- оплата послуг зв’язку;
- закупка канцелярських виробів та інших витратних товарів для повсякденної
діяльності;
- оплата програмних продуктів МЕДОК;
- обслуговування комп’ютерної техніки (заправлення картриджів та поточний
ремонт);
- стало неможливим відправлення кореспонденції за відсутності конвертів та марок.
Таким чином, виникла ситуація, коли виконавчі органи у сфері соціального захисту
не мають практичної можливості виконувати покладені повноваження.

Згідно зі статтею 1291 Конституції України судові рішення
ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання. При цьому
законодавством України визначено механізм виконання рішень про
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі рішення про стягнення коштів), прийнятих судами, а також іншими
державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають
право приймати такі рішення. Зокрема, пунктом 25 Порядку виконання
рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або
боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.08.2011 № 845, визначено можливість прийняття органами місцевого
самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання
рішень суду.
Проект Програми для забезпечення виконання рішень суду на 20182020 роки розроблений з метою виконання рішення суду, забезпечення
повноцінного, безперебійного функціонування управління праці та
соціального захисту населення Баранівської РДА, недопущення блокування
рахунків боржників.
III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі
судових рішень про стягнення коштів бюджету, боржником по яких є
управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА.
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими
рішеннями про стягнення коштів місцевого бюджету, боржниками по яких є
управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про
стягнення коштів державного бюджету, боржником по яких є управління праці та

соціального захисту населення Баранівської РДА.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування
рахунків, накладення штрафу тощо).
Забезпечення виконання рішень місцевого бюджету.
VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет. Фінансування Програми
здійснюється в межах асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті на зазначену мету.

VIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Всього

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Етапи виконання Програми
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Обсяг
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Програми
1
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8
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Обсяг
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тому числі:
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межах
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можли
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межах
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ових
можли
востей

В
межах
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можли
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В
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В
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ових
можли
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В
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фінанс
ових
можли
востей

107,1

2.0

В
межах
фінанс
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можли
востей

В
межах
фінанс
ових
можли
востей

В
межах
фінанс
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можли
востей

В
межах
фінанс
ових
можли
востей

В
межах
фінанс
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можли
востей

В
межах
фінанс
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можли
востей

В
межах
фінанс
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можли
востей

В
межах
фінанс
ових
можли
востей

В
межах
фінанс
ових
можли
востей

107,1

Державний
бюджет
Місцевий
бюджет

VIIІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Строки виконання Програми – 2018 - 2027 роки.
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо
забезпечення виконання рішень суду на 2018-2027 роки.

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за ходом виконання Програми покладається на управління праці та
соціального захисту населення Баранівської РДА.
Моніторинг виконання програми здійснюється управлінням праці та соціального
захисту населення Баранівської РДА.
Інші виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених
заходів.
Управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА здійснює аналіз
стану виконання Програми.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Програми для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2027 роки

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

1

2

3

4

5

6

1.

Виконання
органами
місцевого
самоврядуван
ня наданих
повноважень
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1. Забезпечення виконання рішень суду
2,0
105,1

Баранівська
ОТГ
Місцевий
бюджет

Очікувані результати

15
Зменшення
негативних
наслідків
невиконання судових рішень, затримка
видатків бюджету внаслідок блокування
рахунків, додаткові витрати бюджету
внаслідок накладання штрафних санкцій,
стягнення виконавчого збору тощо.
Забезпечення виконання рішень судів
про стягнення коштів з боржників, які
отримують кошти з бюджету.
Відновлення проведення платежів по
незахищених статтях.

107,1

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1151

Про створення служби у справах дітей
Баранівської міської ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», з метою ефективного та легітимного виконання повноважень у
сфері соціального захисту дітей, організації на території об’єднаної
територіальної громади якісної роботи щодо запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити службу у справах дітей Баранівської міської ради.
2. Затвердити Положення про службу у справах дітей Баранівської
міської ради (додаток 1).
3. Затвердити структуру служби у справах дітей Баранівської міської ради
(додаток 2).
4. Уповноважити начальника служби у справах дітей та сім’ї управління
соціального захисту населення міської ради (Кучинську І.В.) провести
державну реєстрацію служби у справах дітей Баранівської міської ради у
визначеному законодавством порядку.
5. Управлінню фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити
кошти на утримання служби у справах дітей Баранівської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).
Міський голова

А.О.Душко

Додаток 1
до рішення 20-ї сесії 8
скликання міської ради
від 11.05.2018р. №1151

Положення
про службу у справах дітей Баранівської міської ради
1. Служба у справах дітей Баранівської міської ради (далі - служба)
утворюється рішенням сесії Баранівської міської ради, підзвітна та
підконтрольна Баранівській міській раді.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України,
актами Кабінету
Міністрів
України,
наказами
Мінсоцполітики,
розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами у
сфері захисту прав дітей та цим Положенням.
3. Служба є самостійним закладом, який є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
4. Основними завданнями служби є:
4.1. реалізація на території об’єднаної територіальної громади
державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
4.2. розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими
структурними підрозділами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо
захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
4.3. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності;
4.4. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дітей в сімейні та
альтернативні форми виховання;
4.5. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм
власності;
4.6. ведення державної статистики щодо дітей;
4.7. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу та соціально-реабілітаційних центрів;
4.8. надання органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної
допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання
вчиненню дітьми правопорушень;
4.9. улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей, сприяння усиновленню;
4.10. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,
організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
4.11. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній
території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному,
духовному
та
інтелектуальному
розвиткові,
запобігання
дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. організовує розроблення і здійснення на відповідній території
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
5.2. надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень
практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо
соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
5.3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу;
5.4. подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і
прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних
інтересів дітей;
5.5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання
вчиненню ними правопорушень;
5.6. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів,
піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
5.7. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів
виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні
дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови

вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з
питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
5.8. надає організаційну і методичну допомогу закладам соціально
захисту дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальнореабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за
їх діяльністю;
5.9. організовує і проводить
разом
з
іншими структурними
підрозділами місцевих органів виконавчої влади, відділенням ювенальної
превенції управління превентивної діяльності органу Національної поліції
заходи (рейди) щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що
зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню
дітьми правопорушень;
5.10. розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно
бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо
реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй
закладів соціального захисту для дітей;
5.11. веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та
соціально-реабілітаційних центрів;
5.12. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які
перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з
метою встановлення психологічного контакту з дитиною;
5.13. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а
також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна,
піклувальника;
5.14. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях
опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на
рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після
встановлення опіки та піклування;
5.15. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
5.16. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту
для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей;
5.17. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
5.18. розглядає в установленому порядку звернення громадян;
5.19. розглядає звернення власника підприємства, установи або
організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення
працівника молодше 18 років;
5.20. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що
належить до її компетенції, через засоби масової інформації;

5.21. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї
завдань, відповідно до законодавства.
6. Служба має право:
6.2. приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є
обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності, посадовими особами, громадянами;
6.2. отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих
рішень;
6.3. отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності
інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її
компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
6.4. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі
порушення прав та інтересів дітей;
6.5. проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню
правопорушень;
6.6. порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ,
навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні
заклади;
6.7. влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, під опіку,
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у сім'ї
патронатних вихователів, на усиновлення;
6.8. вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
6.9. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у
закладах, де перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для
дітей
усіх
форм
власності,
стан
виховної
роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а
також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18
років на підприємствах,
в установах
та організаціях
усіх
форм
власності;

6.10. представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах,
у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм
власності;
6.11. запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,
посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення
прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і
вживати заходів до усунення таких причин;
6.12. порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на
посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей
та молоді;
6.13. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з
науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими
об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
6.14. проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи
піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її
компетенції;
6.15. визначати потребу та подавати пропозиції щодо створення
закладів соціального захисту дітей;
6.16. розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські
програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод
і законних інтересів дітей;
6.17. відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання
і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;
6.18. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з
питань, що належать до її компетенції.
7. Служба під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади міським головою.
9. Начальник служби:
9.1. здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу
підпорядкованих службі закладів;
9.2. призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
9.3. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання;

9.4. подає на затвердження міському голові кошторис та штатний
розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці
працівників;
9.5. затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні
обов’язки працівників служби.
10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,
піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей
покладаються на сектор опіки, піклування та усиновлення, який утворений у
складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно
від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не
менше двох осіб.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова
колегії), керівників інших структурних підрозділів міської ради, органів
Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян та благодійних організацій.
Склад колегії затверджується міським головою.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.
12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть
утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад та комісій та положення про них затверджує начальник
служби.
13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби
затверджуються міським головою.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Баранівська
міська рада.
Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому
порядку міським головою в межах визначеної граничної чисельності та фонду
оплати праці її працівників.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 2
до рішення 20-ї сесії 8
скликання міської ради
від 11.05.2018р. №1151

Структура
служби у справах дітей Баранівської міської ради
№

Назва посади

1
Начальник служби
2
Головний бухгалтер
3
Головний спеціаліст
Сектор опіки, піклування та усиновлення
4
Завідувач сектору
5
Головний спеціаліст
Всього

Секретар ради

Кількість штатних
одиниць
1
1
1
1
1
5

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1152

Про внесення змін та затвердження
Положення про управління соціального
захисту населення Баранівської міської
ради та структури в новій редакції
У зв’язку з створенням служби у справах дітей Баранівської міської ради,
з метою ефективного виконання повноважень органу місцевого
самоврядування у сфері соціального захисту населення Баранівської міської
ради, керуючись ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 ЗУ
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
наказом Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі питання діяльності
об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг із соціальної
підтримки населенню» (зі змінами), рекомендацій постійної комісії з питань
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту
населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та затвердити Положення про управління соціального
захисту населення Баранівської міської ради в новій редакції (додаток 1).
2. Внести зміни та затвердити структуру управління соціального захисту
населення Баранівської міської ради в новій редакції (додаток 2).
3. Визнати п.2, п.3 рішення Баранівської міської ради від 12.10.17 р. № 606
„Про зміну назви управління надання соціальних послуг Баранівської міської
ради, затвердження структури та штатного розпису” та рішення Баранівської
міської ради від 22.10.17 р. № 787 «Про внесення змін до рішення сесії
Баранівської міської ради від 12.10.17р. № 606 «Про зміну назви управління
надання соціальних послуг Баранівської міської ради, затвердження структури
та штатного розпису» такими що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Пашкевич А.А.).
Міський голова

А.О.Душко

Додаток 1
до рішення 20-ї сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 11.05.2018 р. № 1152
ПОЛОЖЕННЯ
Про управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради

І. Загальні положення.
1.1. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
(далі по тексту Управління) є юридичною особою, яка утворюється рішенням
Баранівської міської ради і підпорядковується їй, міському голові та
виконавчому комітету міської ради.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
наказами Мінсоцполітики та МОЗ України, актами інших центральних органів
та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
1.3. Засновником Управління є Баранівська міська рада (далі Уповноважений орган), яка здійснює контроль за його діяльністю.
1.4. Управаління не є платником податку на прибуток.
1.5. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямків діяльності, визначених цим Положенням.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед
працівників установи та інших, пов’язаних з ними осіб (крім оплати їх праці,
нарахування єдиного соціального внеску).
1.7. Повна назва: управління соціального захисту населення Баранівської
міської ради.
1.8. Скорочена назва: УСЗН Баранівської міської ради.
1.9. Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул.
Соборна, 12.
ІІ. Юридичний статус Управління.
2.1. Управління є самостійним закладом, який є юридичною особою, має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та

ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки. Права й обов’язки
юридичної особи Управління набуває з дня його державної реєстрації.
2.2. Управління несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в
межах належних йому грошових коштів відповідно до чинного законодавства
України.
2.3. Управління має право бути позивачем і відповідачем у судових
інстанціях.
2.4. Структуру та кошторис затверджує Баранівська міська рада.
2.5 Штатний розпис Управління затверджує міський голова.
ІІІ. Основні завдання Управління.
Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної
соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального
захисту населення, а саме:
1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту
населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення
рівності прав чоловіків та жінок, , протидії торгівлі людьми, виконання програм
і здійснення заходів у цій сфері;
2) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної
роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу
сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, відділів, служб
та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
3) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо
поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне
сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання,
перебування;
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
5) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних
такими, що пропали безвісти) військовослужбовців;
6) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також
безоплатного харчування;
7) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни
та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій,
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян
похилого віку, які потребують обслуговування вдома до влаштування в
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому;

8) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг
особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах;
9) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому
законодавством;
10) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість
населення у порядку, встановленому законодавством;
11) виконання інших повноважень у сфері соціального захисту населення,
визначених ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІV. Майно Управління
4.1. Майно Управління становлять основні фонди, оборотні засоби,
кошти, а також інші цінності, передані йому Уповноваженим органом, вартість
яких відображається у самостійному балансі Управління.
4.2. Майно Управління є власністю Баранівської міської ради і
закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право
оперативного
управління,
Управління
володіє,
користується
та
розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо
основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього
Положення. Основними фондами Управління має право розпоряджатися лише з
дозволу Уповноваженого органу відповідно до встановленого порядку.
4.3. Джерелами формування майна Управління є:
4.3.1. майно, передане йому Уповноваженим органом;
4.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб;
4.3.3. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної
допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і
фізичних осіб;
4.3.4. надходження від здачі в оренду (з дозволу Уповноваженого органу)
майна, закріпленого на праві оперативного управління;
4.3.5. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
4.4. Вилучення майна Управління може мати місце лише у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Управлінню внаслідок порушення його майнових
прав юридичними або фізичними особами, органами державної влади чи
органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Управлінню відповідно
до чинного законодавства України.
4.6. Відчуження майна, що закріплено за Управлінням на праві
оперативного
управління,
здійснюється
за
попередньою
згодою
Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства України. Кошти,

одержані від відчуження об’єктів комунальної власності, зараховуються до
міського бюджету.
4.7. Управління має право за погодженням Уповноваженого органу
придбавати, орендувати необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу
від юридичних осіб, установ, організацій та фізичних осіб.
V. Фінансово-господарська діяльність Управління.
5.1. Управління є неприбутковою установою.
5.2. Управління утримується за рахунок коштів, які відповідно до
Бюджетного кодексу України виділяються з бюджету Баранівської міської ради
на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень,
у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних
соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ
та організацій.
5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради,
державний бюджет, добровільні внески, гранти, кредитні кошти.
5.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці Управління
затверджується Баранівською міською радою.
VІ. Структура Управління.
6.1. До складу Управління6 входять такі структурні підрозділи:
6.1.1. Центр надання соціальних послуг.
Центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або
денного перебування.
Діяльність Центру соціальних послуг повинна відповідати критеріям
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Центр може надавати соціальні послуги та допомогу малозабезпеченим і
багатодітним сім'ям, які спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і
соціальної активності.
Центр має печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Центр не є
юридичною особою.
6.1.2. Відділ бухгалтерського обліку.
Відділ бухгалтерського обліку створений для організації обліку
фінансово-господарської діяльності Управління та його структурних
підрозділів, для контролю за правильним використанням грошових та
матеріальних цінностей, своєчасністю господарських розрахунків.
Відділ бухгалтерського обліку не є юридичною особою.
6.2. Керівники структурних підрозділів розробляють положення про
підрозділ та подають на затвердження начальнику Управління.

У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть
створюватися інші підрозділи, в т.ч. з правом юридичної особи, діяльність яких
спрямована на надання соціальних послуг чи виконання повноважень,
встановлених законодавством України у сфері соціального захисту та
соціальної підтримки.
6.3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади розпорядженням міського голови Баранівської міської
ради, яке затверджується рішенням сесії відповідної ради.
6.3.2. Посаду начальника Управління може займати особа, яка має вищу
освіту (магістр, спеціаліст) відповідного професійного спрямування, стаж
роботи за фахом, на державній службі або в органах місцевого самоврядування
на керівній посаді не менше як 3 роки.
6.3.3. Начальник Управління:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе
персональну
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань,
забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг,
визначає ступінь відповідальності працівників, затверджує посадові обов’язки
заступника директора, завідувачів відділень, інших працівників Управління;
- координує діяльність структурних підрозділів Управління;
- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису
та кошторису витрат Управління;
- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його інтереси;
- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого
кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення;
- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади
працівників Управління;
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників Управління;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання;
- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект
положення про Управління;
- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.
6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати
гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка
використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 3.2.
цього Положення та поліпшення матеріально-технічної бази Управління.
6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної
із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Управління, ревізія
фінансово-господарської діяльності Управління проводяться відповідно до
законодавства України.

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

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 2
до рішення 20-ї сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 11.05.2018 р. № 1152
Структура
Управляння соціального захисту населення Баранівської міської ради
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва структурного підрозділу та посад
Начальник управління
Інспектор з питань праці та соціально-трудових
відносин
Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян
Інспектор з кадрів
Інспектор
Центр надання соціальних послуг
Заступник начальника управління– директор
центру
Фахівець із соціальної роботи II категорії
Фахівець із соціальної роботи
Соціальний робітник
Соціальний робітник з комплексного ремонту
Сестра медична
Прибиральник службових приміщень
Відділ бухгалтерського обліку
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Всього

Секретар ради

Кількість
штатних
одиниць
1

О.В.Самчук

1
1
1
1
1
3
2
29
2
3
1
1
2
49

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1153

Про затвердження акта приймання-передачі
майна з балансу Баранівської міської ради
на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та
спорту Баранівської міської ради
На виконання рішення вісімнадцятої сесії восьмого скликання від 14
березня 2018 року №1034 «Про передачу майна з балансу Баранівської міської
ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської
ради», керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та рекомендаціями постійних комісій, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити акт приймання-передачі майна (прапорів м.Баранівка
старого зразка) з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу культури,
сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань освіти,
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту
населення (Пашкевич А.А.).

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1154

Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2019 рік
(проект регуляторного акту)
Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями, Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №
483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету Баранівської
міської ради, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Баранівської міської ради місцеві податки та
збори:
1.1. Податок на майно, який складається з:
1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.1.2. Транспортного податку.
1.2. Єдиний податок.
1.3. Туристичний збір.
2. Затвердити:
2.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки (додаток 1);
2.1.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території Баранівської міської ради згідно з додатком 1.1 до Положення про
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2.1.2. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Баранівської міської ради згідно з додатком 1.2 до
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
2.2.Положення про транспортний податок (додаток 2) .
2.3.Положення про єдиний податок (додаток 3);
2.4.Положення про туристичний збір (додаток 4).
3. Визнати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає
чинність рішення Баранівської міської ради від 05.05.2017 року № 251 «Про
встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік».
4. Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2019 року.
5. Для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою місцевих
податків і зборів до бюджету Баранівської ОТГ відділу діловодства та
організаційної роботи Баранівської міської ради направити копію цього
рішення з додатками до Баранівського відділення Новоград-Волинської ОДПІ
ГУ ДФС у Житомирській області у паперовій та електронній формі.
6. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити
на сайті Баранівської міської ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку
(Нечипорук Д.В.).

Міський голова

А.О.Душко

Додаток №1
до рішення 20 сесії міської
ради 8 скликання
від «11 » травня 2018р. № 1154

Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1.Платники податку.
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній
власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі,
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування.
2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості,
в тому числі його частка.
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної,
міської ради;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на
дитину;
д) об’єкти нежитлової нерухомості , які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в
малих архітектурних формах та на ринках;
е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств;
є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені
для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
з)об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім
об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська
діяльність;
и)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно
від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для
надання освітніх послуг;
і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих
санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а
також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і
відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та
організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру
неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з
Реєстру неприбуткових установ та організацій;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту
інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних

шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств,
їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня
виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,
в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської
підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
3.База оподаткування.
3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав
на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів
платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб,
обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують
право власності на такий об’єкт.
4.Ставка податку.
4.1.Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у
відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр бази оподаткування та
викласти у додатку 1.1 до цього Положення.
5. Пільги із сплати податку
5.1. Встановити пільги з податку для об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та
викласти у додатку 1.2 до цього Положення.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий
(звітний) період (рік).
5.2. Баранівська міська рада може встановлювати встановлюють пільги з
податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних
осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій
України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої
такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової
та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх
майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на території міста з об'єктів нежитлової
нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом
оподаткування.
5.3. Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу, для
фізичних осіб не застосовуються до:
- об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів
перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої
пунктом 4.1 цього розділу;
- об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у
підприємницькій діяльності).
5.4.Баранівська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає
до Баранівського відділення Новоград Волинської ОДПІ ГУ ДФС у
Житомирській області інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним
та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
6.Податковий період.
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку.
7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у
такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1
розділу 4цього положення та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної
відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 розділу 4 цього положення та
відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із
сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту
"в" пункту 4.1 розділу 4цього положення та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" пункту 7.1
цього розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої
ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку),
сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту,
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості
виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та
відповідної ставки податку.
7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього положення, та відповідні
платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року,
що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з
місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
7.3. Платники податку − юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового
Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається
протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий
об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право
власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта
оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в
якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для
нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку.
9.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів
оподаткування і зараховується до бюджету Баранівської міської ради згідно з
положеннями Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

10. Строки сплати податку.
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.
10.2.У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив)
податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 7.2
розділу 7даного положення, фізичні особи звільняються від відповідальності,
передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.
10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за
податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом
102.1 статті 102 Податкового кодексу України.
11. Інші положення.
11.1. Положення, які не включені в дане Положення про нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, регулюються відповідно до Податкового
кодексу України із змінами та доповненнями.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 1.1.
до Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, затвердженого рішенням 20
сесії міської ради 8 скликання
від 11.05.2018 № 1154

Ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
області
06

Код
району

Код
згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної
територіальної громади

1820610100

Баранівська міська рада
Житомирської області
(м. Баранівка)

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної
плати)

Класифікація будівель та споруд2

код

для юридичних осіб
Найменування2

1
зона4

2
зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

для фізичних осіб

3
зона4

1
зона4

2
зона4

3
зона4

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,300

-

-

0,200

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні
підвищеної комфортності

0,300

-

-

0,200

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,300

-

-

0,200

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,300

-

-

0,200

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,300

-

-

0,200

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні
підвищеної комфортності

0,300

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

1122
1122.1

Будинки з трьома та більше квартирами5
Будинки багатоквартирні масової забудови

0,300

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, індивідуальні

0,300

-

-

0,200

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,300

-

-

0,200

-

-

Гуртожитки

113
1130.1

5

Гуртожитки для робітників та службовців

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих
навчальних закладів5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого
віку та

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

інвалідів5
1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.6

Будинки для біженців, притулки для
бездомних5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.9

Будинки для колективного проживання
інші

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні
0,200

1211.1

Готелі

1211.2

Мотелі

1211.3

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

Кемпінги

0,200

-

-

0,200

-

-

1211.4

Пансіонати

0,200

-

-

0,200

-

-

1211.5

Ресторани та бари

0,200

-

-

0,200

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

-

-

-

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

-

-

-

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

-

-

-

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання,
не класифіковані раніше

-

-

-

-

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого
управління5

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,200

-

-

0,200

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,200

-

-

0,200

-

-

5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,200

-

-

0,200

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі
промислових підприємств

0,200

-

-

0,200

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та
адміністративних цілей інші

0,200

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

-

-

0,200

-

-

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для
ярмарків5

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування
автомобілів

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і
громадського харчування

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового
обслуговування

0,200

-

-

0,200

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,200

-

-

0,200

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного
транспорту

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного
транспорту

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного
транспорту

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та
пов’язані з ними будівлі

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного
мовлення, телефонних станцій,
телекомунікаційних центрів тощо

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні,
трамвайні та тролейбусні депо

0,200

-

-

0,200

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,200

-

-

0,200

-

-

Гаражі
0,200

-

-

0,200

-

-

1242
1242.1

Гаражі наземні

1242.2

Гаражі підземні

0,200

-

-

0,200

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,200

-

-

0,200

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

0,200

-

-

0,200

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та
металообробної промисловості5

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та
нафтохімічної промисловості5

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

1251.5

Будівлі підприємств харчової
промисловості5

1251.6

Будівлі підприємств медичної та
мікробіологічної промисловості5

1251.7

Будівлі підприємств лісової,
деревообробної та целюлозно-паперової
промисловості5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії,
будівельних матеріалів та виробів, скляної
та фарфоро-фаянсової промисловості5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв,
включаючи поліграфічне5

1252

Будівлі промисловості, зокрема виробничі
корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств звільнені від
оподаткування
(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)-

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та
газу

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.3

Силоси для зерна

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих
матеріалів

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.6

Холодильники

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.7

Складські майданчики

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.8

Склади універсальні

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

1252.9

Склади та сховища інші

126
1261
1261.1

5

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення
Будівлі для публічних виступів
0,200
Театри, кінотеатри та концертні зали

0,200

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для
публічних виступів

0,200

-

-

0,200

-

-

1261.3

Цирки

0,200

-

-

0,200

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,200

-

-

0,200

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,200

-

-

0,200

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,200

-

-

0,200

-

-

Музеї та бібліотеки
0,200
-

-

0,200

-

-

1262
1262.1

Музеї та художні галереї

5

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

1262.3

Технічні центри

5

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

1262.4
1262.5
1262.6

Планетарії5
5

Будівлі архівів

5

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

1263

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

-

-

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектновишукувальних установ

0,200

-

-

0,200

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,200

-

-

0,200

-

-

1263.3
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних
закладів5
1263.4
1263.5

Будівлі професійно-технічних навчальних
закладів5

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів
незалежно від форми власності та джерел
фінансування, що використовуються для надання
освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп.
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

-

-

-

-

-

-

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що
використовуються для надання освітніх послуг,
звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

Будівлі дошкільних та позашкільних
навчальних закладів5

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів
для дітей з особливими потребами5

-

-

-

-

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,200

-

-

0,200

-

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій,
обсерваторій5

0,200

-

-

0,200

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних
закладів інші5

0,200

-

-

0,200

-

-

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального
обслуговування, навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

-

-

-

-

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні
центри,

-

-

-

-

-

-

5

пологові будинки
1264.4

Поліклініки, пункти медичного
обслуговування та консультації5

-

-

-

-

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та
Збройних Сил5

-

-

-

-

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри
функціональної реабілітації5

-

-

-

-

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та
оздоровчі інші5

-

-

-

-

-

-

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні,
волейбольні, тенісні тощо

0,200

-

-

0,200

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

0,200

-

-

0,200

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,200

-

-

0,200

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,200

-

-

0,200

-

-

1265.5

Тири

0,200

-

-

0,200

-

-

1265.9

Зали спортивні інші

0,200

-

-

0,200

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення,
лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та
виноробства5

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та
звірівництва5
Будівлі сільськогосподарського
призначення інші5

1271.9
1272

Будівлі, споруди сільськогосподарських
товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській
діяльності, звільнені від оподаткування (пп.
266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

-

-

-

-

-

-

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги
тощо5

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності
релігійних організацій, статути (положення) яких
зареєстровано у встановленому законом порядку,
та використовуються виключно для забезпечення
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких
здійснюють діяльність засновані такими
релігійними організаціями добродійні заклади
(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів
нерухомості, в яких здійснюється виробнича
та/або господарська діяльність, звільнені від
оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

-

-

-

0,200

-

-

-

-

-

0,200

-

-

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
Пам’ятки історії та архітектури5

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні
місця,що охороняються державою5

-

-

-

-

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі,
статуї5

-

-

-

-

-

-

Будівлі інші, не класифіковані раніше5
-

-

-

-

1272.2
1272.3
1273
1273.1

Похоронні бюро та ритуальні зали
Цвинтарі та крематорії

5

5

1274
1274.1

Казарми Збройних Сил5

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

-

-

-

-

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та
слідчих ізоляторів5

-

-

-

-

-

-

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

-

-

-

-

-

-

1

У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів
адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються
окремими додатками.
2
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до
Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту
від 17 серпня 2000 р. № 507.
3
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12,
пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються
десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4
У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення,
ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5
Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися
повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток 1.2.
до Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
затвердженого рішенням 20 сесії міської
ради
8
скликання
від
11.05.2018р.
№ 1154

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

06

02

1820610100

Баранівська міська рада
Житомирської області

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх
кількості на 120 кв. метрів;
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (в разі одночасного перебування у власності платника
податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у
тому числі їх часток), на 180 кв. метрів;
4. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі
учасників антитерористичної операції на сході України, а
також членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей
Героїв Небесної Сотні

Секретар ради

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового
зобов’язання за рік)
100
100
100

100

О.В.Самчук

__________
1

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,
пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях
різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги
затверджуються окремо.

Додаток №2
до рішення 20сесії міської
ради 8 скликання
від 11.05.2018р. № 1154

Положення про транспортний податок
1.Платники податку.
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі.
2. Об’єкт оподаткування.
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з
марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті
розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих
автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.
3.База оподаткування.
3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення.
4.Ставка податку.

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення.

5. Податковий період.
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення суми податку.
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних
осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника
податку.
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику
податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року
базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам − нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк
після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам
відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та
юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на
перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
6.4. Платники податку − юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію
за формою, встановленою Податковим Кодексом, з розбивкою річної суми
рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою − платником подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим
власником − починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей
об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року,
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом
звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне)
п’яти років.
7. Порядок сплати податку.
7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України та Податкового кодексу України.
8. Строки сплати податку.
8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.
9. Інші положення.
9.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про
транспортний податок, регулюються відповідно до Податкового кодексу
України із змінами та доповненнями.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток №3
до рішення 20 сесії міської
ради 8 скликання
від 11.05.2018 № 1154

Положення про єдиний податок
1. Загальні положення.
1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу
України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених
Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та
звітності.
1.2.Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України,
міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої
та другої групи платників єдиного податку.
1.3.Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку
та
звітності,
а
також справляння єдиного податку встановлюються
Податковим кодексом України.
2. Платники податку.
2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група: які
не використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
300 000 гривень;
2) друга група: які здійснюють господарську діяльність з надання
послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку
та/або
населенню,
виробництво
та/або продаж товарів,
діяльність у сфері
ресторанного господарства,
за умови, що протягом календарного року
відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які
надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання
нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють
діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для
такої групи;
3) третя група: фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 5000000 гривень.
4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
3. Об’єкт оподаткування.
3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового
законодавства.
3.2.Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку ІІІ групи є
доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження
підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.
3.3 Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої
групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм,
озер,ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах
оренди.
4. База оподаткування.
4.1. Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом
292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не
включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді
процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на
праві власності фізичній особі та використовується в її господарській
діяльності;
2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом
292.3 статті 292 Податкового кодексу України.

4.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку
четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна
грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей,пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного)
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
4.3 Базою оподаткування податком для платників єдиного податку
четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків,
водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного)
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
5. Ставка податку.
5.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються
у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)
року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,
третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Баранівською
міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську
діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на
календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня податкового (звітного) року;
2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
5.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи
відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:
1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з
Кодексом;
2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до
складу єдиного податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва,
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного
податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу.
5.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп
кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір
ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської
діяльності.

5.5.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або
міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.
5.6.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку
з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду
залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у відсотках
бази оподаткування, визначеній пунктом 293.9 статті 293 Податкового кодексу
України.
6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
6.1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний
податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно)
поточного місяця і можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як
до кінця поточного звітного року.
6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої
і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого
платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви
щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати
працездатності.
6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок
протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової
декларації за податковий (звітний) квартал.
6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої групп
здійснюється за місцем податкової адреси.
6.5.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують
працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом
одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби,
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і
більше календарних днів.
6.6.У разі припинення платником єдиного податку провадження
господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного
місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження
господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора
повідомлення
про
проведення
державної
реєстрації
припинення
підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням
контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного
місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
6.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше
20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної
ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;
- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у розмірах,
встановлених пунктом 295.9 статті 295 Податкового кодексу України.
7.Податковий період.
7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку
першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
7.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої
групи є календарний квартал.
7.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація,
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки
єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший
податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за
місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
7.4. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів
господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня
державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи
оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи,
перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в
якому відбулася державна реєстрація.
8. Строк та порядок подання звітності
про обчислення і сплату податку
8.1.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до
контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій
відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески,
визначені пунктом 6.1 цього положення.
8.2. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної
фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки,
встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
8.3.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем
податкової адреси.
8.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що
перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 цього положення,
відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з
урахуванням особливостей, визначених пунктом 296.5 статті 296 Податкового
Кодексу.

8.5.Форми
податкових
декларацій
платника
єдиного
податку,
затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу.
8.6.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих
податків і зборів платниками єдиного податку визначається статтею 297
Податкового Кодексу України.
9.Відповідальність платника єдиного податку.
9.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до
положень Податкового кодексу України за
правильність обчислення,
своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність
подання податкових декларацій.
10. Інші положення.
10.1.Інші положення, які не включені в дане Положення про єдиний
податок для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб-суб’єктів
господарювання будь-якої організаційно-правової форми регулюються
відповідно до Податкового кодексу України із змінами та доповненнями.

Секретар ради

О.В.Самчук

Додаток №4
до рішення 20 сесії міської
ради 8 скликання
від 11.05.2018 № 1154

Положення про туристичний збір
1.Загальні положення.
1.1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються
до бюджету Баранівської міської ради. Збір запроваджується на підставі пункту
24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статті 268 Податкового кодексу України.
1.2. Це Положення регламентує порядок справляння туристичного збору,
зокрема, визначає платника податку, базу оподаткування, ставку податку,
порядок обчислення податку, податковій період, строк та порядок сплати збору,
строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
2.Платники збору.
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію Баранівської ОТГ та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування,
оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурнооздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну
практику та акредитацію;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально- профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та
санаторно-курортні заклади.
3.База справляння збору.
3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в
місцях, визначених пунктом 5.1 даного положення, за вирахуванням податку на
додану вартість.
3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи
білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на

в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади,
інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
4.Ставка збору.
4.1. Cтавка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору,
визначеної пунктом 3.1 даного положення.
5.Податкові агенти.
5.1. Справляння збору здійснюється:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для
приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними
закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють
неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором
найму;
в) юридичними особами або фізичними особами − підприємцями, які
уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору,
укладеного з міською радою.
6.Особливості справляння збору.
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних
з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
7.Податковий період.
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.
8.Порядок сплати збору.
8.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової
декларації за звітний (податковий)квартал, сплачується щоквартально, у
визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за
місцезнаходженням податкових агентів.
8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як
податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за
місцезнаходженням підрозділу.
9. Інші положення.
9.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про туристичний
збір, регулюються відповідно до Податкового кодексу України із змінами та
доповненнями.
Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1155

Про внесення змін до рішення 1 сесії
8-го скликання №22 від 30.12.2016 року
«Про встановлення посадового окладу,
розміру преміальних та рангу посадових
осіб місцевого самоврядування»
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),
керуючись ст. ст. 21, 26 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 1 сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових
осіб місцевого самоврядування», а саме пп. 2.1., пп. 3.1., пп. 4.1., пп. 5.1., пп. 6.1
виключити.
2. Надати право міському голові встановлювати умови оплати праці
працівникам міської ради згідно з чинним законодавством.

іншим

3. Всі інші пункти рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових
осіб місцевого самоврядування», зі змінами передбаченими рішенням 7 сесії 8
скликання №330 від 08.06.2017 року, залишити без змін.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук
Д.В.).
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1156

Про внесення змін до рішення 4 сесії
8 скликання №150 від 28.03.2017 року
«Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп’ютерів
установами та організаціями, які
утримуються за рахунок міського бюджету»
Відповідно до ст. ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 року № 332
«Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
державного бюджету» (зі змінами), сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку №1 затвердженого рішенням 4-ї сесії 8-го
скликання від 28.03.2017р. № 150 «Про граничні суми витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів,
комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються за рахунок
міського бюджету» виклавши його в новій редакції (Додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку
(Нечипорук Д.В.).
Міський голова

А.О.Душко

Додаток №1
До рішення № 1156
20-ої сесії Баранівської міської ради
8 скликання від 11 травня 2018 року

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,
комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а
також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету

№
з/п
1
2

3
4
5
6

7

Сума,
гривень за
одиницю

Легкові автомобілі
Мобільний телефон:
Придбання
утримання
Персональний комп’ютер (системний блок, монітор,
клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна система)
Ноутбук, крім захищеного від зовнішнього впливу (вібрації,
вологості, удару, температури) ноутбука
Комплект меблів для службового кабінету керівника місцевого
органу, бюджетної установи та організації
Меблі для обладнання робочих місць працівників:
Шафа - купе

600 000
3 000
450
23 000
27 000
10 000
6 500

Шафа розпашна
Стіл письмовий
Крісло офісне
Стілець
Шафа для одягу
Шафа для паперів
Стіл для комп’ютера
Стіл кутовий
Стіл офісний
Полиця
Тумби, тумбочки приставні
Пенал

4 700
3 000
3 000
1 500
3 200
3 000
2 500
3 500
5 000
600
2 300
2 200

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів

25 000

Секретар ради

О.В. Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1157

Про затвердження структури
виконавчого апарату
Баранівської міської ради
у новій редакції
З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради,
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної
роботи, відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради у
новій редакції (додаток 1).
2. Затвердити розподіл обов’язків між першим заступником міського
голови з питань діяльності виконавчого органу ради та заступником міського
голови з питань діяльності виконавчого органу ради (додаток 2).
3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та
закупівель внести зміни до штатного розпису виконавчого апарату Баранівської
міської ради.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 8 сесії 8 скликання від
17 липня 2017 року №431.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.О. Душко

Додаток №1
до рішення 20 сесії 8-го скликання
11.05.2018р. № 1157

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№
п/п

Найменування посади

Кількість
штатних одиниць

1
2
3

Міський голова
Секретар міської ради
Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчого органу ради
Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчого органу ради
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Інженер з охорони праці
Староста
Діловод
Секретар керівника
Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля)
Сторож
Радник
Опалювач
Прибиральник службових приміщень
Начальник управління фінансів
Заступник начальника управління фінансів
Головний спеціаліст з бюджетних питань
Головний спеціаліст з планування доходів
Провідний спеціаліст з планування видатків

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

2
1
1
12
12
1
1
2
1
12
2
1
1
1
1
2

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного
розвитку, інвестицій та закупівель

1

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний
бухгалтер
Головний спеціаліст з інвестиційних питань
Головний спеціаліст з публічних закупівель

1

Головний спеціаліст з економічних питань
Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку

1
4

Начальник відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради
Головний спеціаліст з організації ефективного використання
енергії
Головний спеціаліст з питань земельних ресурсів
Провідний спеціаліст містобудування та архітектури
Провідний спеціаліст з питань комунальної власності
Провідний спеціаліст землевпорядник

1

1
1

1
2
1
1
1

18

Начальник відділу благоустрою та житлово-комунального
господарства
Головний спеціаліст з житлово-комунального господарства

1

Головний спеціаліст з питань енергетики та охорони
навколишнього середовища
Бухгалтер
Завідувач ринку
Паспортист
Контролер касир

1

Механік по транспорту

1

Контролер ринку
Технік-електрик
Водій автотранспортних засобів

1
2
8

Тракторист
Вантажник

3
6

Двірник

11

Робітник з благоустрою
Прибиральник територій
Робітник з обслуговування місць поховань
Начальник центру надання адміністративних послуг
Адміністратор
Начальник реєстраційної служби

5
7
5
1
3
1

Завідувач сектору реєстрації місця проживання фізичних
осіб
Паспортист
Державний реєстратор

1

Начальник відділу юридичної та кадрової роботи
Головний спеціаліст юрисконсульт

1
1

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи
Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Спеціаліст І категорії з юридичних питань

1
1
1

Інспектор з кадрів
Начальник відділу діловодства та організаційної роботи
Головний спеціаліст з організаційної роботи

1
1
1

Провідний спеціаліст по діловодству та контролю
Провідний спеціаліст з інформаційної роботи
Спеціаліст І категорії по контролю та розгляду звернень
громадян
Інженер -програміст
Усього за посадами:

1
1
1

19
20

21

22

Секретар ради

1

2
1
1
1

2
2

1
151

О.В.Самчук

Додаток №2
до рішення 20 сесії 8-го скликання
11.05.2018р. № 1157

Розподіл обов’язків між
першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради
та заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради
Відділ освіти
Відділ юридичної та кадрової роботи
Відділ діловодства та організаційної роботи
Реєстраційна служба
Центр надання адміністративних послуг
Охорона здоров’я
Виконавчий комітет (координація роботи з старостами)
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту
Заступник міського
Управління соціального захисту населення
голови з питань
діяльності виконавчого Управління фінансів
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку,
органу ради
інвестицій та закупівель
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності.
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства
Перший заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчого органу
ради

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1158

Про внесення змін до рішення
19 – ї сесії 8 скликання міської ради
від 02.04.2018 р. №1079
З метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу
між владою і громадянським суспільством, створення та підтримки
повноцінного життєвого 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 значимих питань,
зважаючи на досвід бюджетування за участі громадськості у 2017 році,
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Стратегії розвитку Баранівської міської обєднаної територіальної громади до
2020 року Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Додаток 1 до Положення про запровадження бюджетування за
участі громадськості (Бюджет участі) Баранівської міської ради викласти у
новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

Міський голова

А.О.Душко

Додаток 1
до Положення
про запровадження
бюджетування
за участі громадськості
(Бюджет участі)
Баранівської міської ради
(нова редакція)
КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ
для БЮДЖЕТУ УЧАСТІ Баранівської ОТГ
Назва проекту повинна бути короткою і відповідати змісту проекту. Слід уникати
занадто узагальнених чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень.

НАЗВА проекту:
У яких населених пунктах
має здійснюватись проект:

ОТРИМУВАЧІ вигод від
проекту, осіб
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Зазначте, хто саме з мешканців «виграє» від реалізації проекту? Приблизно скільки
таких осіб ?

Дайте опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект:

Що саме буде отримано у результаті проекту?

Очікувані кількісні та
якісні ПРОДУКТИ
реалізації проекту:

1.
2.
3.

Ключові ПОКАЗНИКИ
успішності проекту:

Визначте не менше 2-3 кількісно вимірюваних показників, значення яких поможуть
оцінити «чи проект досягнув успіху ?» Напр. «к-сть людей, які щотижня грають
футбол зросте з 10 до 20 осіб»
1.
2.
3.

Основні ЗАХОДИ
проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка»,
«організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення очікуваних продуктів і
результатів.
1.
2.
3.

ПЕРІОД реалізації
проекту:

Приблизно скільки місяців займе реалізація проекту?

ОБСЯГ фінансування:
Додаткові ДЖЕРЕЛА
фінансування:

___________________ тис грн. Деталізація витрат додається згідно шаблону.
Вкажіть, чи окрім коштів «Бюджету участі» Ви плануєте залучити інші джерела
фінансування для проекту (внески приватних осіб, грантові кошти тощо).

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Інше (за потреби):
Вкажіть ПІБ автора/авторів, контактний телефон та ел. Адресу

АВТОР проекту:

ДОДАТОК ДО КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ - БЮДЖЕТ
Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за
одиницю, грн.

Одиниць

Всього:

Вартість, грн.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1159

Про надання дозволу
на передачу електричної плити
Відповідно до п.30, п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши звернення відділу освіти
Баранівської міської ради від 04 травня 2018 року №273, міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
Надати дозвіл на передачу з балансу відділу освіти Баранівської міської
ради (ОНЗ Баранівська гімназія) на баланс Баранівського професійного ліцею
електричної плити ПЕ - 4 інвентарний №10491333 у кількості 1 шт., загальна
вартість якої становить 6650,00 грн. (Шість тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00
копійок).
2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради
Николишина Ростислава Зиновійовича здійснити всі необхідні дії щодо
передачі електричної плити ПЕ - 4 №10491333 із балансу відділу освіти
Баранівської міської ради на баланс Баранівського професійного ліцею.
3. Оформити акт з прийому - передачі та затвердити на наступній сесії
зазначеного згідно основного засобу відповідно до чинного законодавства
України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Баранівської міської ради з питань діяльності виконавчого
органу ради Кокітко Н.В.
1.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1160

Про надання згоди на передачу лікарського засобу
анатоксину дифтерійно-правцевого (АДП-м) з балансу
КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради на баланс Баранівської
комунальної центральної районної лікарні
Розглянувши клопотання головного лікаря Центру первинної медикосанітарної допомоги Баранівської міської ради №174 від 11.04.2018 року В.С.
Суса щодо надання згоди на безкоштовну передачу 36 (тридцяти шести)
флаконів анатоксину дифтерійно-правцевого (АДП-м) одержаного за бюджетні
кошти для виробничих потреб, з балансу КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Баранівської міської ради на баланс Баранівської
комунальної центральної районної лікарні, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг, відповідно до підпункту 1
пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безкоштовну передачу 36 (тридцяти шести) флаконів
анатоксину дифтерійно-правцевого (АДП-м) одержаного за бюджетні кошти
для виробничих потреб, з балансу КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Баранівської міської ради на баланс Баранівської комунальної
центральної районної лікарні.
2. Забезпечити приймання-передачу даного лікарського засобу згідно з
вимогами діючого законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018р.

№ 1161

Про затвердження Програми фінансового
забезпечення представницьких витрат та
інших видатків, пов’язаних із діяльністю
Баранівської міської ради на 2018 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2010 року №1026 «Про
затвердження норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та
порядок їх витрачання» , сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1..Затвердити Програму фінансового забезпечення витрат та
видатків, пов’язаних із діяльністю Баранівської міської ради на 2018 рік.
2.
Управлінню
фінансів
Баранівської
міської
ради
(Василевський О.В.) в межах кошторисних призначень передбачити
кошти на цілі Програми.
3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку,
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.)
керуватися затвердженим Положенням при фінансуванні цілей Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 20 сесії
міської ради 8 скликання
11.05.2018 р. № 1161

ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ВИТРАТ ТА ІНШИХ
ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2018 РІК

м. Баранівка

1.ПАСПОРТ
Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших
видатків, пов’язаних з діяльністю Баранівської міської ради,
на 2018 рік

1.

Ініціатор
Програми

розроблення Баранівська міська рада

3.

Закони
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні», «Про
Назва розпорядчого документа статус депутатів місцевих рад»,
при розробленні Програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ
Міністерства фінансів України від
14.09.2010 N 1026
Баранівська міська рада
Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальні
Програми

6.

Учасники Програми

-

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть
Міський бюджет
участь у виконанні Програми

9.

Орієнтований
фінансування Програми

2.

-

виконавці Баранівська міська рада

обсяг

100 тис. грн.

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма
Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого
самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення
та учасниками заходів обласного та загальнодержавного значення. Баранівська
міська рада є членом Асоціації міст України, Асоціації «Енергоефективні міста
України», учасником ряду інвестиційних проектів, що реалізуються в
Баранівській об’єднаній територіальній громаді.
Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших
видатків, пов’язаних із діяльністю Баранівської міської ради на 2018 рік (далі Програма) розроблена відповідно до п.22 ст. 26, ст. 35 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України щодо
відзначення загальнодержавних та професійних свят, рішень сесії Баранівської
міської ради, рішень виконкому Баранівської міської ради, розпоряджень
міського голови.
3. Основна мета та завдання програми
Програма спрямована на проведення на території Баранівської міської
ради загальнодержавних, районних та міських свят, організації прийому
іноземних делегацій, делегацій з інших міст України, облдержадміністрації,
обласної ради, інвестиційних компаній.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити необхідні умови для здійснення повноважень міського
голови, його заступників, секретаря міської ради, депутатів та проведення
видатків, пов’язаних із діяльністю міської ради, її виконавчих органів;
- забезпечити необхідні умови для участі керівництва та депутатів міської
ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, суспільно-політичних
подіях;
- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та
професійних свят;
- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення
взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громади
міста у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території та
покращення законодавчої бази;
- забезпечити участь міської ради в заходах Асоціації міст України,
Асоціації «Енергоефективні міста України», ряду інвестиційних проектів, що
реалізуються в Баранівській об’єднаній територіальній громаді, забезпечити
відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати;
- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного
транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань,
віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
Обсяг коштів на 2018 рік становить 100 тис. грн., і може змінюватись при
внесенні змін до міського бюджету.
Строк реалізації програми - 2018 рік.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
5.1 Організація проведення на території Баранівської міської ради заходів
загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в тому числі
представницькі витрати), пов’язаних із здійсненням робочих поїздок, візитів, а
також прийом :
- депутатів Верховної Ради України;
- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації;
- іноземних делегацій, делегацій з інших міст України,
облдержадміністрації, обласної ради, інвестиційних компаній.
5.2 Пропагування історичних досягнень
Баранівської об’єднаної
територіальної громади та її соціально - економічного розвитку, а саме :
- культурних традицій;
- історичної спадщини;
- краєзнавства;
- наукового та соціального – економічного потенціалу;
- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної
громади.
5.3 Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням
іноземних представників і делегацій, партнерів, представників інвестиційних
компаній, представників підприємств, установ, організацій інших областей із
метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного
міжнародного, транскордонного співробітництва та вирішення питань,
віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування:
- на проведення офіційного прийому представників (сніданок, обід,
вечеря);
- транспортне забезпечення представників (придбання ПММ);
- заходи культурної програми (екскурсії) ;
- придбання сувенірної продукції;
- буфетне обслуговування під час переговорів;
- інші випадки.
5.4 Забезпечення необхідних умов для участі представників міської ради та
депутатів міської ради в заходах, які проводяться на території України, за
кордоном, та сприяють зміцненню міжнародних відносин (автотранспортні
послуги, видатки на відрядження та проживання, витрати при перетині
кордону, придбання сувенірної продукції та інше).

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань,
передбачених у міському бюджеті.
Для проведення представницьких витрат чи інших заходів, пов’язаних з
діяльністю Баранівської міської ради, приймається рішення виконавчого
комітету міської ради або розпорядження міського голови з подальшим
затвердженням виконавчим комітетом міської ради.
Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у даній Програмі.
Контроль за виконанням Програми здійснює комісія з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку подає річний звіт про виконання Програми на
затвердження сесії.

Секретар міської ради

О.В. Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1162

Про проїзд великовагового
транспорту в населених пунктах
Ялишівського старостинського округу
Заслухавши інформацію в.о. старости Ялишівського старостинського
округу Лавренчука А.М. щодо руху великовагового автотранспорту в сонячну
погоду по дорогах місцевого значення з біло-щебеневим покриттям
Ялишівського старостинського округу, відповідно до ст. 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. старости Ялишівського старостинського округу
Лавренчука А.М. взяти до відома.
2. Рекомендувати власникам автотранспортних засобів в сонячну погоду
обмежити швидкість руху автотранспорту по дорогах місцевого значення
Баранівської ОТГ з біло-щебеневим покриттям.
3. Спеціалісту з інформаційної роботи (Пилипко Л.О.) опублікувати в
місцевих засобах масової інформації інформаційно-роз’яснювальну статтю по
даному питанню.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (КурбатовВ.А.) та на комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.).

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 сесія 8 скликання
11 травня 2018 року

№ 1163

Про взяття до відома звернення
Баранівської районної партійної
організації ВО «Батьківщина»
Розглянувши звернення Баранівської районної партійної організації ВО
«Батьківщина» щодо внесення змін до регламенту виконавчого комітету
Баранівської міської ради, відповідно до Конституції України, Закону України
«Про захист персональних даних», заслухавши інформацію керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л.Л., керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Баранівська міська
рада
ВИРІШИЛА:
Звернення Баранівської районної партійної організації ВО «Батьківщина»
взяти відома.

Міський голова

А.О.Душко

