
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    РІШЕННЯ 
       Третьої сесії                     7 –го скликання 

від   28 січня   2016 року     № 76 

Про схвалення 
міського  бюджету на 2016 рік 

На підставі статті 143 Конституції України, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 3-тя сесія 

Баранівської  міської ради 7-го скликання 

Вирішила: 
1.Затвердити  на 2016 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 10879848 гривні, в тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету 9636148 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 1243700 

гривні, у тому числі бюджету розвитку 113400 гривень згідно з додатком №1 до цього 

рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 10579848 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

міського бюджету 7611545 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 

2968303 гривень, згідно з додатком №2,3 до цього рішення; 

- профіцит міського бюджету у сумі 300000 гривень, в тому числі спеціального фонду 

міського бюджету 300000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО) згідно з додатком № 4 до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 

2016 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 7611545 гривень та 

спеціальному фонду 2968303 гривень згідно з додатком №2,3 до цього рішення. 

3. Затвердити   на 2016 рік міжбюджетний трансферт з районного бюджету у вигляді 

субвенції на утримання ДНЗ «Сонечко», Міського будинку культури та бібліотеки в сумі 

3531148 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок 

коштів бюджету розвитку та коштів,що передаються до бюджету розвитку із загального 

фонду   згідно з додатком №5 до цього рішення. Впродовж року передати кошти загального 

фонду на фінансування капітальних видатків у сумі не більш як  1724603 гривень. 

5. Визначити на 2016 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на: 

-оплату праці працівників бюджетних установ; 

-нарахування на заробітну плату; 

-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

-забезпечення продуктами харчування; 

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

-обслуговування місцевого боргу; 

-поточні трансферти населенню; 

-поточні трансферти місцевим бюджетам. 

6. Відповідно до частини другої та четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України (далі 

БКУ) затвердити  індикативні  прогнозні показники бюджету  Баранівської міської ради в 

частині доходів та видатків (в т.ч. бюджету розвитку) на 2017-2018 роки (додатки 6,7). При  



потребі  в заповненні  форм відповідно до пункту 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110  

використовувати дані додатків. 

7. Затвердити прогнозний обсяг боргу  на 01.01.2016 року в сумі   64200 євро ((743100 

гривень (при дотриманні умов списання різниць коливання курсу валюти)).Протягом 2016-

2017 років запланувати до  погашення 51344 євро,з яких 25672 євро буде списано відповідно 

до умов договору. Планову суму до оплати  у  2018 році встановити на рівні  12836 євро. При 

списанні 6418 євро заборгованість  погасити  повністю у 2018 році. Щорічно формувати акти 

звіряння розрахунків на перше число місяця, що слідує за місяцем погашення «тіла» кредиту. 

Станом на 01.01.2019  року між Північною Екологічною  Фінансовою Корпорацією  

(NEFCO) та Баранівської міською радою підписати Акт звіряння, що підтвердить відсутність 

заборгованості. Оскільки зміни у бюджетному законодавстві призвели до значного 

зменшення обсягу бюджету розвитку, погодити  очікуване перевищення граничної величини 

місцевого  боргу  відповідно до п.3 ст.18 БКУ  в сумі  248100 гривень 

((150000+180000)2)*200% = 495000 гривень.) -743100  гривень). 

Схвалити план заходів з приведення загального обсягу боргу у відповідність до  положень 

Бюджетного кодексу України згідно з додатком 9. Кошти від профіциту бюджету по 

спеціальному фонду  в сумі 300000 гривень, згідно з  додатком 4, спрямувати  на погашення 

чергових платежів 2016 року по  кредиту Північнї Екологічнї  Фінансовї Корпорації 

(NEFCO).У разі використання коштів у сумах менших від 300000 гривень ,повернути їх на 

відповідні рахунки. 

8. Забезпечити в  першу чергу: 

- потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами; 

- затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

9. Встановити  ліміт залишку  готівки в касі Баранівської міської ради (відділ благоустрою) в 

сумі 1050 гривень  згідно з додатком 8. 

10. Надати право  міському голові упродовж бюджетного року, за погодженням   постійної 

комісії міської ради з питань бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків у 

розрізі їх економічної (КЕКВ) та тимчасової класифікації (КТКВК) у разі  існування потреби, 

крім розподілу та перерозподілу річних кошторисних призначень між КТКВК (компетенція 

сесії). Зміни до помісячного кошторису в рамках річних призначень вносити без погодження. 

Межа проведення змін шляхом видачі розпоряджень в частині капітальних видатків 

встановлюється в сумі 20000 гривень. Внесені зміни пропонувати до розгляду  та 

затверджувати на чергових сесіях ради. 

11. Додатки №1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. У додатку 10 викласти 

максимум інформації щодо соціально-економічного стану ради, прогнозу її розвитку на 

наступний бюджетний період,оцінити доходи місцевого бюджету, широко викласти основні 

аспекти  щодо видатків. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету. 

Міський голова                                           А.О.Душко 
Секретар ради                                            Ю.М.Оханський 

 
 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третьої сесії                     7 –го скликання 

від 28  січня  2016 р.    № 77 
Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету за 2015 рік 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан 

виконання  міського бюджету за 2015 рік , 3-тя сесія Баранівської  міської ради визнала 

роботу по виконанню загального фонду міського бюджету схвальною, спеціального фонду 

міського бюджету в частині власних надходжень відмінною, в частині коштів бюджету 

розвитку – задовільною. Не дивлячись на те,що  міською радою постійно проводиться значна 

робота по наповненню доходної частини  спеціального фонду ,його показники у  2015 році  в 

порівнянні з попередніми періодами значно знизились. Так, станом на 01.01.2016 року до 

спеціального фонду міського бюджету надійшло 418,0 грн. податків, зборів та інших 

платежів, що на 3371,9 грн. менше  показника 2014 року (додаток 4). Динаміка надходжень 

коштів до загального фонду носить позитивний характер. При зміні в сторону збільшення 

доходів бюджету загального фонду при перевиконанні станом на 01.07.2015 та 01.10.2015 на 

суму 2,3 млн. грн.,перевиконання на кінець року склало 209,8 тис. грн. Основою таких 

високих показників стали надходження по єдиному податку,рентній платі за землю та 

акцизному збору (додаток 1). 

Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів слід відмітити надходження 

державного мита (65,0 тис. грн.),рентної плати за рубки загального користування (65,7 тис. 

грн.),плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (50,0 тис. грн.),плати за 

надання адміністративних послуг (91,8 тис. грн.), власних надходжень (1147,5 тис. грн. –

додаток 3) . 

Таких високих результатів роботи досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 

завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 

землю та нерухоме майно,збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з 

вивезення сміття та іншим заходам. В результаті проведеної раніше претензійної роботи з 

боржниками та прийняттю рішень  щодо припинення права користування земельними 

ділянками, факти  систематичної несплати земельного податку відсутні. 

Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного виду 

основних надходжень (додатки 1-6).До прикладу, у додатку 6 показано обсяг здійснення 

касових видатків за 2015 рік як у розрізі установ, так і в розрізі конкретних найменувань 

товарно-матеріальних цінностей. Загальний обсяг капітальних  видатків(з врахуванням 

коштів,що пішли на погашення зовнішнього запозичення) відповідно даних додатку 6 склав 

у 2015 році  1000,0 тис. грн. 

Беручи до уваги вищезазначене,відповідно до положень Бюджетного кодексу України та 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 3-тя сесії 7-го 

скликання Баранівської міської ради 

Вирішила: 
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету ради по доходах: 12052,4 тис. грн. 

по видатках:11703,3 тис. грн.,у тому числі: 

за загальним фондом бюджету: 



- доходи в сумі 10486,9 тис. грн.; 

- видатки в сумі 9758,2 тис. грн. 

За спеціальним фондом бюджету: 

 - доходи в сумі 1565,5 тис. грн.; 

 - видатки в сумі 1945,1 тис. грн. 

2. Виконавчому комітету відповідно до повноважень: 

- забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету та Програми 

економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік; 

- активізувати роботу щодо ефективного використання комунального майна, оформити 

договори оренди з метою надходження додаткових коштів; 

- здійснювати заходи щодо реформування житлово-комунальної сфери шляхом проведення 

оптимальної тарифної політики, розширення мережі комунальних послуг; 

- проводити роботу щодо поліпшення торгівельного обслуговування населення міста; 

- сприяти розвитку малого підприємництва; 

- сприяти залученню інвестицій у промислове виробництво міста; 

- забезпечувати належний правопорядок та санітарний стан у м. Баранівка. 

3. Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.С. Загорській : 

- щоквартально виносити на розгляд виконкому питання про стан виконання  Програми 

економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік. 

4. Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 

громади міста встановити суворий контроль за використанням енергоресурсів та 

здійсненням заходів з енергозбереження. 

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

Савчука. 

 

Міський голова                        А.О.Душко 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії      7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року №78  

Про Програму економічного і 
соціального розвитку м.Баранівка 
на 2016 рік 
 

Розглянувши проект поданої виконкомом міської ради Програми економічного і 

соціального розвитку міста на 2016 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради 



 

Вирішила: 

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м.Баранівка на 2016 рік 

(додається). 

2.Виконкому міської ради,керівникам підприємств,установ, організацій міста 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 

економічного і соціального розвитку м.Баранівка на 2016 рік. 

3.Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 

розгляд сесії міської ради та її постійних комісій, а звіт міського голови  про виконання 

Програми заслухати в лютому 2017 року. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на галузеві постійні комісії. 

 

 

 

 

Міський голова     А.О.Душко 

 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії      7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року №79      

Про Програму Охорони довкілля 
та раціонального використання  
природних ресурсів, забезпечення  
екологічної політики з урахуванням  
регіональних пріоритетів в місті  
Баранівка на період 2016-2020 роки» 
 

Розглянувши проект поданої виконкомом міської ради Програми «Охорони довкілля 

та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної політики з 

урахуванням регіональних пріоритетів в місті Баранівка на період 2016-2020 роки» 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

Вирішила: 



1.Затвердити Програму Охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в місті 

Баранівка на період 2016-2020 роки» (додається). 

2.Виконкому міської ради,керівникам підприємств,установ, організацій міста 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою  

3.Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 

розгляд сесії міської ради та її постійних комісій, а звіт міського голови  про виконання 

Програми заслухати в лютому 2017 року. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на галузеві постійні комісії. 

 

 

 

 

Міський голова     А.О.Душко 

 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії     7 –го скликання 

 
від  28 січня  2016 року №80      

Про Програму розвитку футболу  
на 2016-2020 роки м.Баранівка 
 

Розглянувши проект поданої виконкомом міської ради Програми розвитку футболу 

міста на 2016-2020 роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

 

Вирішила: 

1.Затвердити Програму розвитку футболу в м.Баранівка на 2016-2020 роки 

(додається). 

2.Виконкому міської ради,керівникам підприємств,установ, організацій міста 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 

на 2016-2020 роки. 

3.Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 

розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на галузеві постійні комісії. 

 



 

 

 

Міський голова     А.О.Душко 

 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року №81      

Про Програму охорони довкілля  
та раціонального використання  
природних ресурсів, забезпечення   
екологічної політики з урахуванням  
регіональних пріоритетів  
в місті Баранівка  на  2016-2020 роки . 
 

Розглянувши проект поданої виконкомом міської ради Програму охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів, забезпечення  екологічної політики з 

урахуванням регіональних пріоритетів в місті Баранівка  на  2016-2020 роки, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

Вирішила: 

1.Затвердити Програму охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів, забезпечення  екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в місті 

Баранівка  на  2016-2020 роки (додається). 

2.Виконкому міської ради,керівникам підприємств,установ, організацій міста 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 

на 2016-2020 роки. 

3.Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 

розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на галузеві постійні комісії. 

 
 
 
 

Міський голова     А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року №82      

Про затвердження Програми  
реформування і розвитку  
Житлово-комунального господарства  
м. Баранівка на 2016- 2020 роки  
 

Розглянувши рішення виконкому міської ради про погодження Програми 

реформування і розвитку Житлово-комунального господарства м. Баранівка на 2016- 2020 

роки , керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради 

 

Вирішила: 

1.Затвердити Програму реформування і розвитку Житлово-комунального 

господарства м. Баранівка на 2016- 2020 роки (додається). 

2.Виконкому міської ради,керівникам підприємств,установ, організацій міста 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 

на 2016-2020 роки. 

3.Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року періодично виносити на 

розгляд сесії міської ради та її постійних комісій. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на галузеві постійні комісії. 

 

 

 

Міський голова     А.О.Душко 

 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 



 

Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року № 83 

 

Про затвердження Програми 
Зайнятості населення на території  
Баранівської міської ради на 2016 рік. 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому 

Загорської О.С., яка ознайомила депутатів з проектом Програми зайнятості населення на території 

Баранівської міської ради на 2016 рік, керуючись ст. 26. Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  сесія міської рада 

Вирішила: 

1.Затвердити Програму зайнятості населення на території Баранівської міської ради на 2016 

рік. (додається). 

2.Секретарю міської ради Ю.М.Оханському та головам постійних комісій забезпечити 

своєчасну підготовку та виконання планом заходів. 

 
 

 

 

Міський голова                                                          А.О.Душко 
 

 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

Третьої   сесії     7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року №84 

Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень виконавчого 
комітету прийнятих в міжсесійний період  

 



Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету прийнятих в 

міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

Вирішила: 

1.Затвердити розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету 

прийнятих в міжсесійний період згідно додатку (додається). 

 

 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 

 

                                                                                    Додаток до рішення 3 сесії 
                                                                                     7 -го скликання від 28.01.2016 р. №84 

 

1. «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» від 19.01.2016 року №10 

2 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на проведення капітального 

ремонту мереж вуличного освітлення м. Баранівка вул. Соборна, Звягельська вул. 

Першотравенська, Площа Волі. Від 13.01.2016 №9 

3. Про внесення змін до бюджету від 12.01.2016 №8 

4. Про затвердження тимчасових кошторисів на І-кв. 2016 року від 04.01.2016 року №1. 

5. Про внесення змін до бюджету від 28.12.2015 №225 

6 Про затвердження рішення виконавчого комітету №12 від 20.01.2016 року. 

7. Про затвердження рішення виконавчого комітету №13 від 20.01.2016 року. 

8. Про затвердження рішення виконавчого комітету №14 від 20.01.2016 року. 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року № 85 



Про угоду між районною 
та міською радами 

 

Виходячи з положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою поліпшення взаємодії міської та  районної рад, сесія міської ради 

 

Вирішила: 

1.Затвердити угоду між  Баранівською міською та  Баранівською районною радами  

(додається). 

2.Доручити голові міської ради Душку Анатолію Олександровичу підписати 

вищевказану угоду.   

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня  2016 року   №86  
Про передачу в оренду земельних ділянок  

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств  переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості ТОВ «НВП «Енергія-М»                                                                                                                                                         

Розглянувши клопотання директора ТОВ «НВП «Енергія-М» Герасимчука В.О. про передачу в 

оренду земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12, 

93,125,126 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 земельних питань, сесія 

міської ради 



Вирішила:  

1. Передати ТОВ «НВП «Енергія-М» в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять ) 

років земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості які розташовані по  вул.Леваневського,57 в межах 

м.Баранівка Баранівського району Житомирської області.  

- площею 0,0009 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0301; 

- площею 0,0044 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0296; 

- площею 0,0079 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0293; 

- площею 0,0016 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0292; 

- площею 0,0302 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0294 ; 

- площею 0,0006 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0295; 

- площею 0,0122 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0297; 

- площею 0,0031 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0298; 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0299; 

- площею 0,0078 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0300. 

2.  Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0689 га в 

розмірі  12  % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 

міської   ради. 

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

земельні ділянки в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4. ТОВ «НВП «Енергії-М» в особі директора Герасимчука В.О.: 

4.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати їх в  реєстраційній службі Баранівського районного  управління юстиції Житомирської 

області. 

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 земельних ділянок.      

 

Міський голова                                                  А.О.Душко 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії                     7 – го скликання 

від   28 січня 2016 року   №87  
 
Про розгляд клопотання КП «Катіль» 

щодо зменшення орендної ставки  

за оренду земельної ділянки 

Розглянувши клопотання КП «Катіль» в особі в.о. директора Гоч В.Д. про зменшення орендної 

ставки за оренду земельної ділянки, враховуючи рішення 29 сесії 6 скликання міської ради від 

30.10.2013 р. №1345, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.21,23 Закону України «Про 

оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Встановити КП «Катіль» розмір орендної плати за оренду земельної ділянки по 
вул.Першотравенська,30 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 
0,3800 га – 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

2.  В.о. директора Гоч В.Д. укласти з міською радою додаткову угоду до договору 
оренди землі щодо зменшення орендної плати за землю та зареєструвати її в реєстраційній 
службі Баранівського районного управління юстиції. 

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 



Третьої  сесії      7 –го скликання 

від   28 січня  2016 року   №88 

Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ФОП Дідковському 

Розглянувши клопотання ФОП Дідковського Ю.В., договір оренди землі, зареєстрований в 

реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 25.06.2015 р. та керуючись 

ст.12,127,128  Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

Вирішила:  

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП 

Дідковському Юрію Володимировичу в м.Баранівка по вул.Першотравенська,2-В загальною площею 

0,0997 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

2.Зобов
,
язати ФОП Дідковського Юрія Володимировича укласти з Баранівською міською 

радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний 

строк з моменту прийняття цього рішення. 

3.Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 

укласти: 

- Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з ФОП 

Дідковським Ю.В; 

- Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового внеску, 

сплаченого ФОП Дідковським Ю.В. 

  

 Міський голова                                                          А.О.Душко 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 



Третьої сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року №89 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

в оренду земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для ведення особистого селянського  

господарства гр.Ільчуку П.Л. 

Розглянувши заяву гр. Ільчука П.Л. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст.12,33,93,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 

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

сесія міської ради 

 

Вирішила:  

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Ільчуку Петру 

Леонідовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХ, орієнтовною загальною площею 0,0400 га 

для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХХ, і відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держземагентства.  Гр.Ільчуку П.Л подати  проект землеустрою на розгляд 

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

оренду. 

 

Міський голова                                                      А.О.Душко  

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 



 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від   28 січня   2016 року №90 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

з подальшою передачею у  

власність гр.Мартинюку П.В. 

 

Розглянувши заяву гр.Мартинюка П.В., 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», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

Вирішила:  

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Мартинюку 

Петру Васильовичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,07 га  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Дана земельна 

ділянка розташована в  м.Баранівка, 1пр.Ярослава Мудрого,34, і відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати земельну 

ділянку у відділі Держземагентства. Гр.Мартинюку Петру Васильовичу подати  проект землеустрою 

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

ділянки у власність.       

 

Міський голова                                                       А.О.Душко  

 

 



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

 
від  28 січня  2016 року   №91  
 

Про передачу в оренду земельних ділянок 

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі 

ФОП Пилипчуку О.А. 

                                                                                                                                                        

Розглянувши заяву ФОП Пилипчука О.А.  про передачу в оренду земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12, 93,125,126 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 земельних питань, сесія міської ради 

 

Вирішила:  

1. Передати фізичній особі-підприємцю Пилипчуку Олександру Андрійовичу в 

короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельні ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,1771 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, які розташовані по  вул.Першотравенській,17, в межах м.Баранівка Баранівського 

району Житомирської області, в тому числі:  

ділянка №1 площею 0,1001 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0868; 

ділянка №2 площею 0,0770 га, кадастровий номер 1820600000:01:002:0875. 

 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,1771 га в розмірі  12  % від 

нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської   ради. 

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

земельні ділянки в стані, придатному для подальшого використання за цільовим призначенням. 

4.  ФОП Пилипчуку О.А.: 



4.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати їх в  реєстраційній службі Баранівського районного  управління юстиції Житомирської 

області. 

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 земельних ділянок.    

 

 

Міський голова                                                        А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                 РІШЕННЯ 

Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року   № 92 
 

Про розірвання 

договору оренди землі  

Розглянувши клопотання ПП «ЕкоСервіс» в особі директора Ліпіної Т.В. про розірвання 

договору оренди землі з ініціативи орендаря за добровільною згодою сторін, керуючись ст.12 

Земельного Кодексу України, ст.31,32 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА:  
1. Припинити право користування земельною ділянкою приватного підприємства 

«ЕкоСервіс» площею 1,2915 га, кадастровий номер 1820600000:01:006:0046, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться по вул.І.Франка,104-а. 

2. Розірвати за добровільною згодою сторін договір оренди землі площею 1,2915 

га. кадастровий номер 1820600000:01:006:0046, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, який укладений між ПП «Екосервіс» та Баранівською міською радою і 

зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 

20.05.2015 р. 



3.  Перевести земельну ділянку до земель запасу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

4. Директору ПП «ЕкоСервіс» сплатити орендну плату за рік оренди земельної 

ділянки площею 1,2915 га, яка передбачена договором оренди землі від 20.05.2015 р. 

 

 

 

 

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року №93 

 
Про встановлення ставок  

земельного податку на 2017 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 (зі змінами та 

доповненнями) та с. 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

Вирішила:  

1. Встановити на 2017 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, дачно-
будівельними 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, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

1.3 За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені 
в п. 1.1 та п. 1.2 даного рішення, - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.4 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання, - у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 



2. Встановити на 2017 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 відсотків від нормативної 
грошової оцінки одиниці ріллі по області. 

3. Секретарю міської ради Оханському Ю.М оприлюднити це рішення в засобах 
масової інформації. 

 
 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від 28 січня  2016 року №94 

Про поновлення дії 

договору оренди 

ПП «Термінал-Сервіс» 

Розглянувши заяву директора ПП «Термінал-Сервіс» Завацького А.М, щодо 
поновлення  дії договору оренди  земельної ділянки від 21.02.2011 р. №182060004000001  
(для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства),  керуючись ст.12,93,124 Земельного Кодексу України, ст.33 Закону України  
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради 

 

Вирішила:  

1. Поновити дію договору оренди  земельної ділянки від 21.02.2011 р. 
№182060004000001 ПП «Термінал-Сервіс», терміном на 5 років для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  
комунальної форми власності територіальної громади м.Баранівка, з пріоритетним правом 
поновлення договору оренди землі. Земельна ділянка загальною площею 0,3921 га 
знаходиться в м.Баранівка по вул..Старченка,9 (розмір орендної плати -   7 % від нормативної 
грошової оцінки землі). Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:002:0607. 

2. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 
комунальної власності. 

 

 

 

Міський голова                                                               А.О.Душко  
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року   №95  
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою  

передачі її у власність для будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  

господарських будівель і споруд гр.Черновій О.М.  

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,118,125,126,151 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

гр.Черновій Ользі Михайлівні, яка проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 

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

м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Черновій Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою – 

0,0224 га; сад - 0,0348 га; рілля – 0,0428 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована по вулХХХХХХХХХХХ в межах м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки -1820600000:01:004:1479.  

3. Гр.Черновій О.М.: 



3.1.Після затвердження технічної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2.Виконувати обов
’
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Попередити землевласника, що використання землі не за цільовим призначенням 

тягне за собою припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141,143 Земельного 

кодексу України.   

 
 
Міський голова                                                            А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року   №96  
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою  

передачі її у власність для будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  

господарських будівель і споруд гр.Чернову В.Д.                                                                                                                                                            

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,118,125,126,151 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

Вирішила:  



1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

гр.Чернову Валерію Дмитровичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Чернову Валерію Дмитровичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою 

забудовою – 0,0624 га; сад - 0,0376 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована по ХХХХХХХХХХХХХ в межах м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки -1820600000:01:004:1480.  

3. Гр.Чернову В.Д.: 

3.1.Після затвердження технічної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2.Виконувати обов
’
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Попередити землевласника, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141,143 Земельного кодексу 

України.   

 
 
Міський голова                                                            А.О.Душко 
 
 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року   №97  
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки комунальної власності 



територіальної громади м.Баранівка з метою  

передачі її у власність для будівництва і  

обслуговування  житлового будинку, господарських  

будівель і споруд гр.Риженку М.І.                                                                                                                                                            

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,118,125,126,151 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність 

гр.Риженку Миколі Івановичу, який проживає в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 

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

м.Баранівка, ХХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Риженку Миколі Івановичу у власність земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою – 

0,0167 га; прибудинкова територія - 0,0287 га; сад - 0,0182 га; рілля – 0,0364 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по 

ХХХХХХХХХХХХ в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер 

ділянки -1820600000:01:001:0969.  

3. Гр.Риженку М.І.: 

3.1.Після затвердження технічної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2.Виконувати обов
’
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Попередити землевласника, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141,143 Земельного кодексу 

України.   

 

Міський голова                                                            А.О.Душк 

 

 



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                  РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання                  

 від   28 січня 2016 року   №98 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних діляноккомунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка 

з метою передачі їх у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

та для ведення особистого селянського 

господарства гр.Сукманюку В.А.                                                                                                                                                                             

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі їх у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.12,33,40,118,125,126,151 Земельного  кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади м. Баранівка з метою передачі їх у власність гр.Сукманюку Василю 

Андрійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХХ в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 

площею 0,1551 га, в тому числі: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд – 0,1000 га; для ведення особистого селянського господарства – 0,0551 га, в 

м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХ. Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель житлової та 

громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд) та до земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського 

господарства). 

2. Передати у власність земельні ділянки комунальної власності територіальної громади  

м.Баранівка гр.Сукманюку Василю Андрійовичу, які розташовані в межах м.Баранівка по 

ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1551 га, в тому числі: 0,1000 га - для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (забудова – 0,0437 га, багаторічні насадження - 

0,0505 га, рілля – 0,0058 га), кадастровий номер-1820600000:01:001:0963; 0,0551 га - для ведення 

особистого селянського господарства (рілля), кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:001:0964. 



3. Після затвердження проектної документації, гр.Сукманюку В.А. звернутися до реєстраційної   

служби Бараніського районного управління юстиції Житомирської області та             зареєструвати 

речове право на нерухоме майно. 

4. Гр.Сукманюку В.А. виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 

Земельного кодексу України. 

 

Міський голова                                                      А.О.Душко 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року №99 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка з метою передачі  

її у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр.Сосновській Л.Ф.                                                                                                                                                                               

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186 Земельного  кодексу України, Законом 

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,1097 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХХХ, з метою передачі її у власність 

гр.Сосновській Лесі Францівні, яка проживає в м.Баранівка,  ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 

відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 



2.  Передати у власність гр.Сосновській Лесі Францівні земельну ділянку комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,1097 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської 

області ХХХХХХХХХХХХХ, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:001:0968.  

3.    Гр.Сосновській Л.Ф.:  

3.1.  Після затвердження проектної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2.  Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексуУкраїни. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року №100 

 
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка з метою передачі  

її у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр.Слободянюку А.М.                                                                                                                                                                               

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186 Земельного  кодексу України, Законом 

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



місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

сесія міської ради 

 

Вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,0861 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка, район РТП, з метою передачі її у власність гр.Слободянюку 

Анатолію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 

відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати у власність гр.Слободянюку Анатолію Миколайовичу земельну ділянку 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,0861 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах м.Баранівка Баранівського району 

Житомирської області в районі РТП, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:006:0049.  

3.  Гр.Слободянюку А.М.:  

3.1.  Після затвердження проектної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2. Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексуУкраїни. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року №101 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 



комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка з метою передачі  

її у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр.Риженку М.І. 

                                                                                                                                                                                 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186 Земельного  кодексу України, Законом 

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

сесія міської ради 

Вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,0200 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХ, з метою передачі її у власність гр.Риженку 

Миколі Івановичу, який проживає в м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься 

до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2.  Передати у власність гр.Риженку Миколі Івановичу земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка загальною площею 0,0200 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської 

області, ХХХХХХХХХХХХХ, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:001:0970.  

3.    Гр.Риженку М.І.:  

3.1.  Після затвердження проектної документації, звернутися до реєстраційної служби 

Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

3.2.  Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексуУкраїни. 

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

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  



БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року №102 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для 

будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

гр.Муравській Л.П. 

                                                                                                                                                                                 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд керуючись ст.12,118,125,126,151 Земельного  

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Муравській Лідії Петрівні, яка 

проживає по ХХХХХХХХХХХХ в м.Баранівка  Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка по 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відносяться до категорії земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Передати у власність земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  

м.Баранівка гр.Муравській Лідії Петрівні, яка розташована в межах м.Баранівка ХХХХХХХХХХХХХХХ, 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Кадастровий номер-1820600000:01:004:1488.   

3. Після затвердження проектної документації, гр.Муравській Л.П. звернутися до 

реєстраційної   служби Бараніського районного управління юстиції Житомирської області та             

зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

4. Гр.Муравській Л.П. виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 

Земельного кодексу України. 



Міський голова                                                       А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року №103 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної  

громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для 

будівництва та обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

гр.Кравченку А.Г.                                                                                                                                                                               

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка  з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд керуючись ст.12,118,125,126,151 Земельного  

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради 

 

Вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Кравченку Анатолію 

Григоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХХХХХХ в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, в м.Баранівка по ХХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відносяться до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Передати у власність земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  

м.Баранівка гр.Кравченку Анатолію Григоровичу, яка розташована в межах м.Баранівка 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер-1820600000:01:004:1477.   



3. Після затвердження проектної документації, гр.Кравченку А.Г. звернутися до реєстраційної   

служби Бараніського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове 

право на нерухоме майно. 

4.     Гр.Кравченку А.Г. виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 

Земельного кодексу України. 

 

Міський голова                                                       А.О.Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7 –го скликання                  

 

від   28 січня 2016 року   №104 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка  

з метою передачі їх у власність для будівництва 

 і обслуговування  житлового будинку, господарських  

будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства гр.Довгалюку О.А. 

                                                                                                                                                                                 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка  з метою передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись ст.12,33,40,118,125,126,151 Земельного  кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради 

 

Вирішила:  



1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади м. Баранівка з метою передачі їх у власність гр.Довгалюку 

Олександру Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХХХХХ, м.Баранівка  Житомирської області, 

загальною площею 0,1500 га, в тому числі: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд – 0,1000 га; для ведення особистого селянського господарства – 

0,0500 га, в м.Баранівка по ХХХХХХХХХХХХХХХХ. Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 

житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд) та до земель сільськогосподарського призначення (для ведення 

особистого селянського господарства). 

2. Передати у власність земельні ділянки комунальної власності територіальної громади  

м.Баранівка гр.Довгалюку Олександру Анатолійовичу, які розташовані в межах м.Баранівка по 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1000 га - для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (забудова – 0,0200 га, рілля – 0,0800 га), 

кадастровий номер-1820600000:01:005:1480;  0,0500 га - для ведення особистого селянського 

господарства (рілля), кадастровий номер -1820600000:01:005:1481. 

3. Гр.Довгалюку О.А.: 

3.1. Після затвердження проектної документації гр.Довгалюку О.А. звернутися до 

реєстраційної   служби Бараніського районного управління юстиції Житомирської області та             

зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

3.2.Виконувати обов
,
язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

 

 Міський голова                                                       А.О.Душко 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Третьої сесії     7–го скликання 

від  28 січня 2016 року № 105 

Про внесення змін до рішення 2 сесії  
7 скликання від 07.12.2015 р. №46. 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста Баранівської міської ради із земельних питань Шевчук О.Г. 

про необхідність внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання міської ради від 07.12.2015 р. №46, 

керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з  земельних питань, сесія міської ради 



 

Вирішила:  

1. Внести зміни до рішення 2 сесії 7-го скликання від 07.12.2015 р. №46 «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, з подальшою передачею у власність 

гр.Черновій О.М», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «орієнтовною площею 0,3100 га» 

замінити на слова «орієнтовною площею 0,4588 га». 

 

 

Міський голова                                                              А.О.Душко  

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року №106 

Про розгляд звернення  
депутата міської ради Лисюка Р.М.  
щодо фінансування робіт 
по освітленню вулиць  

 

Заслухавши інформацію секретаря ради  Оханського Ю.М.  про результати розгляду 

депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Лисюка Р.М. до міського голови 

Душка А.О. щодо освітлення вулиць Б.Хмельницького, Незалежності, Спортивна та Зелена 

відповідності до ст.21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», сесія міської 

ради 

Вирішила: 

1. Звернення  депутата міської ради Лисюка Р.М. до міського голови Душка А.О. 

щодо освітлення вулиць Б.Хмельницького, Незалежності, Спортивна та Зелена взяти до 

відома. 

2. Включи  роботи по освітленню даних вулиць в Програму економічного і 

соціального  розвитку м. Баранівка на 2016 рік . 

З. Про результати розгляду запиту проінформувати депутата міської ради у термін 

визначений чинним законодавством. 

 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року №107 

Про розгляд звернення  
депутата міської ради Майструка М.Б. 
щодо фінансування робіт 
по освітленню вулиць  

 

Заслухавши інформацію секретаря ради  Оханського Ю.М.  про результати розгляду 

депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Майструка М.Б. до міського голови 

Душка А.О. щодо ремонту вулиці Древлянської, відповідно до ст.21 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», сесія міської ради 

Вирішила: 

1. Звернення  депутата міської ради Майструка М.Б.  до міського голови Душка А.О. 

щодо ремонту  вулиці Древлянської взяти до відома. 

2. Включи  роботи по ремонту даної вулиці в Програму економічного і соціального  

розвитку м. Баранівка на 2016 рік . 

З. Про результати розгляду запиту проінформувати депутата міської ради у термін 

визначений чинним законодавством. 

 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року № 108 
 
Про розгляд клопотання 
Управління фінансів 
Баранівської райдержадміністрації 



Розглянувши лист Управління фінансів Баранівської райдержадміністрації від 

11.12.2015 №855 щодо звільнення на 2016 рік від оплати за оренду приміщення та вивіз 

сміття, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради 

 

Вирішила: 
1. Відмовити  у звільненні на 2016 рік від оплати за оренду приміщення та вивіз 

сміття Управління фінансів Баранівської райдержадміністрації. 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Третьої  сесії      7 –го скликання 
 

від 28 січня 2016 року № 109 
 
Про розгляд клопотання 
Відділу освіти Баранівської  
райдержадміністрації 
 

Розглянувши лист Відділу освіти Баранівської райдержадміністрації від 19.01.2016 

№47 щодо зменшення орендної плати за користування приміщенням (3-й поверх адмін. 

Будинку міської ради вул. Соборна, 20), а саме встановлення оренди в розмірі 1(одна) 

гривня, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради 

 

Вирішила: 
 

1. Відмовити Відділу освіти Баранівської райдержадміністрації у зменшенні 

орендної плати за користування приміщенням (3-й поверх адмін. Будинку міської ради вул. 

Соборна, 20), а саме встановлення оренди в розмірі 1(одна) гривня . 

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії      7 –го скликання 

 
від 28 січня 2016 року № 110 
 
Про розгляд клопотання 
Відділу культури і туризму 
Баранівської райдержадміністрації 
 

Розглянувши лист Відділу культури і туризму Баранівської райдержадміністрації від 

25.12.2015 №71 щодо зменшення орендної плати за користування приміщенням бібліотеки  

(2-й поверх  Будинку Культури ім.. А. Пашкевича вул. Соборна, 22), а саме встановлення 

оренди в розмірі 1(одна) гривня в місяць, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

Вирішила: 
1. Відмовити Відділу культури і туризму Баранівської райдержадміністрації  у 

зменшенні орендної плати за користування приміщенням бібліотеки  (2-й поверх  Будинку 

Культури ім.. А. Пашкевича вул. Соборна, 22), а саме встановлення оренди в розмірі 1(одна) 

гривня в місяць.   

 

 

Міський голова                                                               А.О. Душко  
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої  сесії      7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року № 111 

Про розгляд звернення  
представників творчої спілки «Розмай»   

 



Заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому 

Загорської  О.С. про звернення представників творчої спілки «Розмай»  до міського голови 

Душка А.О. щодо виділення приміщення  для проведення мистецьких акцій, творчих вечорів, 

виставок, експозицій (на постійному місці і довготривалий термін), сесія міської ради 

Вирішила: 

1. Перенести вирішення питання виділення для творчої спілки «Розмай» приміщення  

для проведення мистецьких акцій, творчих вечорів, виставок, експозицій.  

2. Комісії з гуманітарних питань та соціального захисту учасників АТО та сімей 

загиблих військовослужбовців  під час проведення АТО, вивчити дане питання та 

підготувати пропозиції (варіанти приміщень), для надання в оренду творчій спілці «Розмай». 

3. Дане питання винести на сесію міської ради після опрацювання комісією з 

гуманітарних питань та соціального захисту учасників АТО та сімей загиблих 

військовослужбовців  під час проведення АТО. 

 
 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої  сесії     7 –го скликання 

від 28 січня 2016 року № 112 

Про передачу міського ринку 
у відділ благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради 
з балансу КП «Баранівка міськводоканал»  

 

З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 

проблем з питань благоустрою ринку, розглянувши звернення т.в.о. директора КП 

«Баранівка міськводоканал»,   керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія міської  ради: 

Вирішила: 

1. Передати ринок з балансу КП «Баранівка міськводоканал»   на  баланс відділу 

благоустрою Баранівської міської ради. 

2. Т.в.о Директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянко Ю.С. та заступнику 

міського голови ВА. Савчуку В.А. скласти відповідний акт прийому – передачі ринку. 

3. Рішення вступає в силу з 01.04.2016 року. 



Міський голова                                                   А.О.Душко 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                     7-го скликання 

 
Від  28 січня 2016 року № 113                                                                          
 

Про затвердження оцінки вбудованих  
приміщень першого поверху, площею  
76,9 м кв. будівлі дитячого садочку по вул. Соборна, 40, 
для подальшої  передачі в оренду на  
підставі конкурсного відбору 
 

 Розглянувши висновок про вартість майна, що передається в оренду, а саме 

вбудованих приміщень першого поверху, площею 76,9 м кВ. будівлі дитячого садочку по 

вул. Соборна, 40, м Баранівка  та керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільним кодексом України, ЗУ «Про оренду державного та комунального 

майна», ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

сесія міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити висновок та звіт про вартість майна - вбудованих приміщень першого 

поверху, площею 76,9 м кВ. будівлі дитячого садочку по вул. Соборна, 40, м Баранівка 

складений ПП Хоменко О.М.18.12.2015 року, відповідно до якого вартість об’єкту оцінки 

становить 107153,00 грн. 

2. Уповноважити міського голову створити конкурсну комісію, якій доручити 

провести конкурс на право оренди  вбудованих приміщень першого поверху, площею 76,9 м 

кВ. будівлі дитячого садочку по вул. Соборна, 40, м Баранівка. 

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

з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.. 

 

 

Міський голова                                                                 А.О. Душко 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 



Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року № 114 

Про  умови оплати праці міського голови, 
секретаря ради, заступника міського голови,  
заступника міського голови-керуючого справами 
виконкому  

На виконання ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

керуючись постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

від 09.03.2006 року№268, Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303, 

ст.ст.26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

Вирішила: 

1. Оплату праці міського голови, секретаря ради, заступника  міського голови, 

заступника міського голови – керуючого справами виконкому здійснювати відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

2. Встановити міському голові Баранівської міської ради щомісячну надбавку   у 

розмірі 50 % до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років за 

виконання особливо важливої роботи  та роботу з нормативно-правовими актами відповідно 

до  пп.1 «в» п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

3. Встановити  секретарю міської  ради, заступнику міського голови, заступнику    

міського голови – керуючому справами виконкому щомісячну надбавку  у розмірі 50 % до 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років за  виконання особливо 

важливої роботи    відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

4. Надавати посадовим особам, вказаним в п.1, матеріальні допомоги на оздоровлення  

та для вирішення соціально - побутових питань у розмірах, встановлених пп. 3 п. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

5. Здійснювати щомісячно преміювання: 

міському голові, в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі виплат на 

утримання апарату ради, у розмірі  80 відсотків до  посадового окладу; 

секретарю ради, заступнику  міського голови, заступнику міського голови –   

керуючому  справами виконкому в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі 

виплат на утримання апарату виконавчого комітету, у розмірі  70  відсотків до посадового 

окладу. 

6. Делегувати міському голові право: 

встановлювати розмір надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи  посадовим особам міської ради та службовцям   в межах фонду оплати 



праці згідно з Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303. 

встановлювати розмір преміальних посадовим особам міської ради (та  службовцям  в 

межах фонду оплати праці  в розмірі не більше середнього відсотка премії, встановленого 

розпорядженням міського голови секретарю міської ради, заступнику міського голови, 

заступнику міського голови – керуючому справами. 

надавати  посадовим особам міської ради та службовцям,  матеріальні допомоги на 

оздоровлення  та для вирішення соціально - побутових питань  в межах фонду оплати праці  

згідно з Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303. 

7. У разі незадовільної роботи міського голови, секретаря ради, заступника  міського 

голови, заступника міського голови – керуючого справами виконкому постійні комісії 

міської ради мають право вносити на розгляд сесії міської ради питання про зменшення 

розміру або зняття премії з міського голови, секретаря ради, заступника  міського голови, 

заступника міського голови – керуючого справами виконкому. 

 

 

Міський голова                                          А.О.Душко 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року № 115 

Про відміну рішення «Про  умови оплати праці міського голови, 
секретаря ради, заступника міського голови,  
заступника міського голови-керуючого справами 
виконкому» № 114 від 28.01.2016р. 

 

На виконання ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», керуючись постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» від 09.03.2006 року№268, Положенням про преміювання працівників апарату 

Баранівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 

року №303, ст.ст.26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради 

Вирішила: 



1. Відмінити рішення №114 від 28 січня 2016 року «Про  умови оплати праці 

міського голови, секретаря ради, заступника міського голови,  заступника міського голови-

керуючого справами виконкому». 

 

 

Міський голова                                          А.О.Душко 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

Третьої сесії     7 –го скликання 

від  28 січня 2016 року № 116 

Про  умови оплати праці міського голови, 
секретаря ради, заступника міського голови,  
заступника міського голови-керуючого справами 
виконкому  

 

На виконання ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

керуючись постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

від 09.03.2006 року№268, Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303, 

ст.ст.26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

Вирішила: 

1. Оплату праці міського голови, секретаря ради, заступника  міського голови, 

заступника міського голови – керуючого справами виконкому здійснювати відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

2. Встановити міському голові Баранівської міської ради щомісячну надбавку   у 

розмірі 50 % до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років за 

виконання особливо важливої роботи  та роботу з нормативно-правовими актами відповідно 

до  пп.1 «в» п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

3. Встановити  секретарю міської  ради, заступнику міського голови, заступнику    

міського голови – керуючому справами виконкому щомісячну надбавку  у розмірі 50 % до 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років за  виконання особливо 



важливої роботи    відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

4. Надавати посадовим особам, вказаним в п.1, матеріальні допомоги на оздоровлення  

та для вирішення соціально - побутових питань у розмірах, встановлених пп. 3 п. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

5. Здійснювати щомісячно преміювання: 

міському голові, в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі виплат на 

утримання апарату ради, у розмірі  100 відсотків до  посадового окладу; 

секретарю ради, заступнику  міського голови, заступнику міського голови –   

керуючому  справами виконкому в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі 

виплат на утримання апарату виконавчого комітету, у розмірі  70  відсотків до посадового 

окладу. 

6. Делегувати міському голові право: 

встановлювати розмір надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи  посадовим особам міської ради та службовцям   в межах фонду оплати 

праці згідно з Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303. 

встановлювати розмір преміальних посадовим особам міської ради (та  службовцям  в 

межах фонду оплати праці  в розмірі не більше середнього відсотка премії, встановленого 

розпорядженням міського голови секретарю міської ради, заступнику міського голови, 

заступнику міського голови – керуючому справами. 

надавати  посадовим особам міської ради та службовцям,  матеріальні допомоги на 

оздоровлення  та для вирішення соціально - побутових питань  в межах фонду оплати праці  

згідно з Положенням про преміювання працівників апарату Баранівської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2011 року №303. 

7. У разі незадовільної роботи міського голови, секретаря ради, заступника  міського 

голови, заступника міського голови – керуючого справами виконкому постійні комісії 

міської ради мають право вносити на розгляд сесії міської ради питання про зменшення 

розміру або зняття премії з міського голови, секретаря ради, заступника  міського голови, 

заступника міського голови – керуючого справами виконкому. 

 

 

Міський голова                                          А.О.Душко 

 




