БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року

7 –го скликання
№169

Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 1 квартал 2016 року
Заслухавши інформацію головного бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан
виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року, 5-та сесія Баранівської міської
ради 7-го скликання визнала роботу по виконанню загального фонду міського бюджету
відмінною, спеціального фонду міського бюджету в частині власних надходжень відмінною,
в частині коштів бюджету розвитку – задовільною.
Показники виконання за 2010-2016 роки мають постійну тенденцію до зростання
(додаток 3). Так, станом на 01.04.2016 року за рахунок власних надходжень (плати за
послуги) до спеціального фонду міського бюджету надійшло 298,9 тис. грн., що на 50,0 тис.
грн. більше показника минулого року. Динаміка надходжень коштів до загального фонду
носить позитивний характер в частині усіх надходжень крім плати за нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки. За цим видом доходів невиконання становить 5,7 тис. грн.
Загальна сума перевиконання в частині загального фонду становить за перший
квартал 2016 року 1044,9 тис. грн. (додаток 1). Основна частка значного перевиконання
дохідної частини загального фонду це частка єдиного податку,акцизного збору та рентної
плати за землю - 721,8 тис. грн.; 150,5тис.грн.; 112,7тис.грн. відповідно. Рекордних значень
таких видів доходів досягнуто як за рахунок корисних для міст районного значення змін до
Податкового кодексу України, так і завдяки кропіткій праці спеціалістів міської ради в
частині контролю за надходженням орендної плати за землю.
Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів, слід відмітити перевиконання
по державному миту (11,6 тис. грн.), рентній платі за рубки загального користування (22,5
тис. грн.), платі за надання адміністративних послуг (5,7 тис. грн.).
Завдяки зростанню відсотка охоплення населення платними послугами з вивезення
сміття та заходам з популяризації політики чистого довкілля міська громада отримала за 1
квартал 2016 року 134,0 тис. грн. доходів від платних послуг за вивезення сміття, що на 8,2
тис. грн. більше від показника 2015 року. Від оренди майна рада отримала доходи в сумі 11,1
тис. грн. Благодійних внесків надійшло на суму 1,0 тис. грн.
Продовжується раніше започаткована претензійна робота з боржниками щодо
припинення права користування земельними ділянками, факти систематичної несплати
земельного податку відсутні. Відсутні також факти несплати розстрочки з продажу
земельних ділянок. Відповідно до умов договорів, плата в частині розстрочення платежів
проводиться з урахуванням індексу інфляції. За деякими договорами оплату проведено
раніше від дат, зазначених у графіку,в таких випадках інфляційні ризики знівельовано.

Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного
виду основних надходжень і видатків (додатки 1-4).До прикладу, у додатку 4 показано обсяг
здійснення касових видатків за 2016 рік як у розрізі класифікації видатків,так в розрізі
конкретних найменувань товарно-матеріальних цінностей. Загальний обсяг капітальних
видатків відповідно до даних додатку 4 склав у першому кварталі 2016 року 63,4 тис. грн.
Беручи до уваги вищезазначене,відповідно до положень Бюджетного кодексу України
та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 5-та сесії 7-го
скликання Баранівської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету ради
за доходами: 3611,4 тис. грн., за видатками: 2505,7 тис. грн., у тому числі за
загальним фондом бюджету доходи в сумі 3263,1 тис. грн., видатки в сумі 2180,9 тис. грн.,
за спеціальним фондом бюджету доходи в сумі 348,3 тис. грн., видатки в сумі 324,8 тис. грн.
2. Виконавчому комітету відповідно до повноважень:
- забезпечити виконання планових показників надходжень в частині податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
- активізувати роботу з оформлення договорів оренди з метою ефективного
використання комунального майна;
3. Керівникам бюджетних закладів дотримуватись режиму економії енергоресурсів з
метою недопущення їх використання понад встановлені ліміти.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року № 170

7-го скликання

Про зміни до 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»
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до затвердженого на 2016 рік переліку 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:
- зменшити видатки на проект «Будівництво водозабірної свердловини по вул.
Гоголя» по КТКВК 100202 на 1199383 гривень;
- запровадити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на 1100000
гривень;
- збільшити видатки за КТКВК 150202 на 99383 гривні (зонування територій).
2. На виконання Наказу Мінфіну № 874 від 09.11.2015 року внести зміни до рішення
№ 76 від 28 січня 2016 року ( додаток 2, додаток 3), зменшивши видатки по КТКВК 100203
на 20000,00 гривень, та запровадити ведення видатків по КТКВК 090501 «Організація
ведення громадських робіт» на суму 20000,00 гривень.
3. На усну вимогу управління фінансів Баранівської районної державної адміністрації
зменшити видаткову частину (КТКВК 100203 КЕКВ 2210 на 1(одну) гривню (заокруглення
при розподілі вільних залишків).
4. Додатки 2,3,4,5 до рішення (з урахуванням розпоряджень, прийнятих у міжсесійний
період) визнати чинними в новій редакції.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань бюджету.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії

7-го скликання

від 14 квітня 2016 року №171
Про створення сектору реєстрації місця
проживання фізичних осіб Баранівської
міської ради
З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Постанови Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016р. № 207 «Про затвердження Правил здійснення реєстрації
місця проживання, форм необхідних для цього документів та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради:
ВИРІШИЛА:
1. Створити сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської
ради.
2. Затвердити загальну чисельність сектору реєстрації місця проживання фізичних
осіб Баранівської міської ради в кількості 2 (дві) штатні одиниці:
- завідуючий сектором - 1 (одна) шт. од.;
- паспортист – 1 (одна) шт. од.
3. Затвердити положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб
Баранівської міської ради (Додаток 1).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

Додаток № 1
до рішення Баранівської міської ради
від 14.04.2016 №171

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради
.
1.Загальні положення
1.1. Сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради є
структурним підрозділом виконачого комітету Баранівської міської ради Житомирської
області.
1.2.У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, актами та
дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ДМС
України, а також цим Положенням.
2. Основні завдання
2.1.Реалізація на території міста Баранівка державної політики у сферах формування та
ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону, реєстрації місця проживання
та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем проживання.
2.2.Узагальнення практики застосування законодавства на території міської ради з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативноправових актів та в установленому порядку подає їх на розгляд до виконавчого комітету
міської ради.
2.3. Проводить аналіз міграційної ситуації на території міської ради.
2.4. Здійснює реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб,
веде відповідні реєстраційні обліки на території міської ради.
2.5. Своєчасно подає передбачені законодавством відомості до Відділу Державного реєстру
виборців міської ради.
2.6. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції,
виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
2.7.Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту
персональних даних громадян.
2.8.. Організовує роботу з ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених у
виконкомі міської ради правил.
2.9. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підприємствами,
установами та організаціями, що розташовані на території міської ради, надає рекомендації з
питань, що належать до його компетенції
3. Права і обов’язки
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і
матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
3.2.Проводити на території міської ради перевірки стану додержання громадянами,
підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства у сферах реєстрації
фізичних осіб і вносити пропозиції щодо усунення причин їх порушення.
3.3.Сектор має відповідні штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього
повноважень та обов’язків.
4. Керівництво
4.1. Сектор очолює завідувач, що призначається на посаду та звільняється з посади міським
головою. Призначення на посаду та звільнення завідувача сектору здійснюється відповідно
до Кодексу законів про працю України. Завідувач сектору, крім решти працівників сектору,
має статус посадової особи органів місцевого самоврядування в Україні.
4.2.Завідувач сектору:

- здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та
результати його діяльності;
- організовує та забезпечує виконання сектором покладених на нього завдань;
- особисто розподіляє обов’язки між працівниками сектору;
- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
- порушує перед міським головою питання щодо заохочення та притягнення працівників
сектору до відповідальності;
- проводить особистий прийом громадян;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.3.Завідувач сектору підзвітний та підконтрольний виконкому міської ради, міському голові
та його заступникам згідно з розподілом обов'язків.
4.4. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за виконання завдань покладених
на сектор, за стан документації, її відповідність вимогам нормативно-правових актів,
організацію роботи підрозділу, а також за невиконання завдань, покладених на нього цим
положенням та його посадовою інструкцією.
4.5. Завідувач сектору затверджує посадову інструкцію паспортиста сектору.
5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
5.1. При виконанні покладених завдань сектор взаємодіє з структурними підрозділами
виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форми власності розташованими на території ради.

Секретар ради

Ю.Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії

7-го скликання

від 14 квітня 2016 року № 172
Про внесення змін до рішення сесії № 6
від 12.11. 2015 «Про затвердження
штатного розпису апарату виконавчого
комітету міської ради
Керуючись п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,та з
метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Підпункт 9 пункту 1 викласти в наступній редакції:
Слова «Керівник структурного підрозділу» замінити на слова «Завідуючий сектором
реєстрації місця проживання фізичних осіб»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з
питань бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Д`емянюк О.Ю.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року №173

7-го скликання

Про затвердження штатного
розпису сектору реєстрації місця
проживання фізичних осіб Баранівської
міської ради
У зв’язку із виробничою необхідністю, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб
Баранівської міської ради, а саме:
- паспортист - 1-а штатна одиниця.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з
питань бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року №174

7-го скликання

Про внесення змін до штатного
розпису відділу благоустрою
Баранівської міської ради
У зв’язку із виробничою необхідністю, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Вивести із штатного розпису відділу благоустрою Баранівської міської ради посаду
тракторист.
2. Увести в штатний розпис відділу благоустрою Баранівської міської штатні одиниці,
а саме:
- водій - 1 штатна одиниця;
- робітник ринку – 1 штатна одиниця;
- техпрацівник – 1 штатна одиниця.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з
питань бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року

7 –го скликання
№175

Про затвердження розпоряджень
міського голови та рішень бюджетної комісії,
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 бюджетної комісії,
прийнятих в міжсесійний період згідно з додатком (додається).

Міський голова

А.О.Душко

Додаток до рішення 5 сесії
7 -го скликання від 14.04.2016 р. №175
1. Розпорядження № 51 від 05.04.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету».
2. Розпорядження № 43 від 23.03.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету».
3. Розпорядження № 38 від 15.03.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету».

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року № 176
Про надання згоди на
добровільне об'єднання
територіальних громад
Керуючись ч.1 ст.6 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних
громад», розглянувши ініціативу щодо об'єднання міського голови, результати громадських
обговорень, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад, а саме:
сіл Смолдирів, Іванівка, Червонопрапорне - Смолдирівської сільської ради;
сіл Суємці, Володимирівка - Суємецької сільської ради;
сіл Зеремля, Середня, Вишнівка - Зеремлянської сільської ради;
сіл Йосипівка, Табори - Йосипівської сільської ради;
сіл Жари, Деревищина - Жарівської сільської ради;
сіл Кашперівка, Озерянка, Гриньки - Кашперівської сільської ради;
сіл Рогачів, Острожок, Рудня Млини - Рогачівської сільської ради;
сіл Вірля, Климентіївка - Вірлянська сільська рада;
сіл Марківка, Стара Гута Глибочок - Марківської сільської ради;
сіл Ялишів, Явне, Лісове - Ялишівської сільської ради;
селище Полянка, село Будисько - Полянківської селищної ради;
сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок - Берестівської сільської ради;
міста Баранівка - Баранівської міської ради;
сіл Вільха, Мала Токарівка - Вільшанської сільської ради Романівського району
в Баранівську територіальну громаду з центром у місті Баранівка.
2. Звернутися Душку А.О. – міському голові – до: Смолдирівської сільської ради,
Суємецької сільської ради, Зеремлянської сільської ради, Йосипівської сільської ради,
Жарівської сільської ради, Кашперівської сільської ради, Рогачівської сільської ради,
Вірлянської сільської ради, Марківської сільської ради, Ялишівської сільської ради,
Полянківської селищної ради, Берестівської сільської ради, Вільшанської сільської ради
Романівського району з пропозицією про добровільне об'єднання територіальних громад.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови –
керуючого справами виконавчого комітету Загорську О.С.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року № 177
Про затвердження Порядку проведення
громадських обговорень з питань добровільного
об'єднання територіальних громад
Відповідно до ч.4 ст.5 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних
громад» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного
об’єднання територіальних громад (додається)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань законності, регламенту та депутатської етики.

Міський голова

А.О. Душко

Затверджено
рішенням п’ятої сесії
Баранівської міської ради
від 14 квітня 2016 року № 177
Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного
об’єднання територіальних громад
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги
до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань
про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад».
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до
розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час
прийняття відповідного рішення.
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також
громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення
(конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі,
теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з
необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних
організаційних можливостей.
4. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
- час та дата проведення громадського обговорення;
- місце проведення громадського обговорення;
- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників
для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно
зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб.
Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор
громадських обговорень.
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про
проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
- оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
- розсилання письмових запрошень.
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій
(зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу
поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з
урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське
обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.
6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи
усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові
та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із
зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність
інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до
пункту 6 цього Порядку документах.
8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим
столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться
протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).
9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання
пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування
організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб,
які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій
(зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Секретар ради

Ю.М. Оханський

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14 квітня 2016 року №178

7-го скликання

Про списання основних засобів
КП «Баранівка міськводоканал»
Згідно з Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з
балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від
10.08.2001р. № 142/181, Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314, на підставі листа КП
«Баранівка міськводоканал» № 64 від 08 квітня 2016 року, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.) на списання
основних засобів, які мають повний знос і для подальшої експлуатації непридатні:
- насос ФГ – 114/46 (КНС №2) повний знос;
- насос К 50/80 - 160 (КНС №2) повний знос;
- електродвигун 15 кВт. 1500 об/хв. повний знос;
- електродвигун 22 кВт. 1450 об/хв. повний знос;
2. Запчастини, придатні для використання, оприбуткувати, а інші здати
підприємствам, які займаються збором металобрухту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №179
Про присвоєння поштової адреси
земельній ділянці гр.Савича О.П.
Розглянувши заяву гр.Савича О.П. щодо присвоєння поштової адреси (номерного
знаку) земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, керуючись
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
З метою упорядкування нумерації житлових будинків присвоїти земельній
ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею 0,10 га гр.Савича Олексія Петровича, яка належить йому відповідно до
інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що видана
09.02.2016 р. приватним нотаріусом Присяжнюком В.О., поштову адресу: XXXXXXXX.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №180
Про присвоєння поштової адреси
земельній ділянці гр.Базька А.І.
Розглянувши заяву гр.Базька А.І. щодо присвоєння поштової адреси (номерного знаку)
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
З метою упорядкування нумерації житлових будинків присвоїти земельній
ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею 0,10 га гр.Базька Андрія Івановича, яка належить йому відповідно до
державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯМ №210308, що
зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за №182060001000899 від
26.09.2012 р., поштову адресу: XXXXXXX.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №181
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.Сябрук Г.З.
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.12,40,118,125,126 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.Сябрук Ганні Зіновіївні, яка проживає в м.Баранівка,
вул.Шевченка109, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка, вул.XXXXXXXX. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2.
Передати гр.Сябрук Ганні Зіновіївні у власність земельну ділянку комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою
забудовою та господарськими спорудами – 0,0083 га; прибудинкова територія – 0,0209 га;
рілля - 0,0708 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка розташована по вул.XXXXXXXXX в межах м.Баранівка Баранівського
району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки -1820600000:01:004:1497.
3.
Гр.Сябрук Г.З.:
3.1. Після затвердження технічної документації, зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №182
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.Дупляк К.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.12,40,118,125,126 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.Дупляк Катерині Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка,
XXXXXXXX загальною площею 0,0730 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXX. Дана земельна
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.
2.
Передати гр.Дупляк Катерині Миколаївні у власність земельну ділянку
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,0730 га, в тому числі:
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0147 га; прибудинкова територія
– 0,0229 га; рілля - 0,0354 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка розташована по XXXXXXXXX в межах м.Баранівка
Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки 1820600000:01:001:0974.
3.
Гр.Дупляк К.М.:
3.1. Після затвердження технічної документації, зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
Міський голова
А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №183
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.Черновій О.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.12,33,118,125,126,1861 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.Черновій
Ользі Михайлівні, яка проживає по XXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області,
загальною площею 0,4588 га для ведення особистого селянського господарства в
м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Черновій Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка,
XXXXXXXX, площею 0,4588 га, в тому числі: рілля – 0,4263 га; багаторічні насадження –
0,0325 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної
ділянки - 1820600000:01:004:1498.
3. Гр.Черновій О.М.:
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №184
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.Радчук Г.З.
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.12,33,118,125,126,1861 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.Радчук
Галині Захарівні, яка проживає по XXXXXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області,
загальною площею 0,1100 га для ведення особистого селянського господарства в
м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Радчук Галині Захарівні у власність земельну ділянку комунальної
власності територіальної громади
м.Баранівка, яка розташована в межах
м.Баранівка,XXXXXXXXX, площею 0,1100 га, в тому числі: сіножать – 0,1100 га, для
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:004:1495.
3. Гр.Радчук Г.З.:
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року №185
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.Дупляк К.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.12,33,118,125,126,1861 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.Дупляк
Катерині Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області,
загальною площею 0,0848 га для ведення особистого селянського господарства в
м.Баранівка, район XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр.Дупляк Катерині Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка в
районі XXXXXXXXXXX, площею 0,0848 га, в тому числі: рілля – 0,0848 га, для ведення
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:001:0975.
3. Гр.Дупляк К.М.:
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7–го скликання

Від 14 квітня 2016 року № 186
Про внесення змін до рішення
3 сесії 7 скликання від 28.01.2016 р.
№91
Розглянувши заяву ФОП Пилипчука О.А., керуючись ст.12 Земельного кодексу
України, Законом 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.
Внести зміни до рішення 3 сесії 7-го скликання Баранівської міської ради від
28.01.2016 р. №91 «Про передачу в оренду земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
ФОП Пилипчуку О.А.», а саме, в пункті 2 слова «в розмірі 12% від нормативно-грошової
оцінки землі» замінити на слова «в розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки землі».

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №187
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади
м.Баранівка для ведення особистого
селянського господарства з подальшою
передачею у власність гр.Цимбалюку І.Ю.
Розглянувши заяву гр.Цимбалюка І.Ю. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства, 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», 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.Цимбалюку Ігорю Юрійовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною
загальною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства. Дана
земельна ділянка розташована в м.Баранівка, XXXXXXXX, і відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку І.Ю. 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
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №188
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади
м.Баранівка для ведення особистого
селянського господарства з подальшою
передачею у власність гр.Стрільчуку П.Ф.
Розглянувши заяву гр.Стрільчука П.Ф. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства, 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», 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.Стрільчуку Павлові Федоровичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX,
орієнтовною загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства.
Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка, XXXXXXX, і відноситься до категорії
земель сільськогосподарського призначення.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Стрільчуку П.Ф. 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
П,ятої сесії
скликання

7 –го

від 14 квітня 2016 року №189
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
та для ведення особистого селянського
господарства з подальшою передачею у
власність гр.Райковському Р.В.
Розглянувши заяву гр.Райковського Р.В., враховуючи рішення 9 сесії 24 скликання
Баранівської міської ради від 14.11.2003 р. «Про надання дозволу на встановлення меж
земельної ділянки громадянам під забудову і обслуговування житлових будинків»,
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
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Баранівка
гр.Райковському Руслану Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXXX в с.Ялишеві
Баранівського району, орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,10 га; для ведення
особистого селянського господарства – 0,05 га, в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дані земельна
ділянка відносяться до категорії земель житлової та громадської забудови (для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) та до земель
сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) і
перебувають в користуванні гр.Райковського Р.В.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Райковському Р.В. подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №190
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади
м.Баранівка для ведення особистого
селянського господарства з подальшою
передачею у власність гр.Плаксюку М.М.
Розглянувши заяву гр.Плаксюка М.М. про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства, 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», 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.Плаксюку Миколі Михайловичу, який проживає в с.Суємці Баранівського району,
орієнтовною загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства.
Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка, XXXXXXXX, і відноситься до категорії
земель сільськогосподарського призначення.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Плаксюку М.М. подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №191
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
з подальшою передачею в оренду
ФОП Нікітчину П.П.
Розглянувши заяву ФОП Нікітчина П.П., договір купівлі-продажу ВСХ 375103 від
26.06.2006 р., технічний паспорт нежитлових будівель, свідоцтво про Державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця, зареєстроване Баранівською районною державною
адміністрацією 31.10.2003 р. за №2 282 017 0000 000502, керуючись ст.12,66,93,125,126
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», Законом України «Про оренду землі», 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
фізичній особі-підприємцю Нікітчину Павлові Петровичу, який проживає в м.Баранівка,
XXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,02 га для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. ФОП Нікітчину П.П. 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
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №192
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури з подальшою
передачею в постійне користування
КП «Баранівка міськводоканал»
Розглянувши клопотання т.в.о директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка
Ю.С., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане Баранівською районною
державною адміністрацією 21.04.2009 р. №12821020000000397, свідоцтво №100235699 про
реєстрацію платника податку на додану вартість, довідку про взяття на облік платника
податків від 22.04.2009 р. №555, статут комунального підприємства «Баранівка
міськводоканал», керуючись ст.12,66,92,125,126 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
комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал», юридична адреса якого:
м.Баранівка, вул.Звягельська,123, в постійне користування земельних ділянок комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка орієнтовною загальною площею 2,85 га, в
тому числі:
- ділянка №1 – 2,70 га (для обслуговування очисних споруд підприємства по
вул.Звягельській,123);
- ділянка №2 – 0,10 га (для обслуговування станції знезалізнення по вул.Старченка),
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Т.в.о. директора КП «Баранівка
міськводоканал» Деревянку Ю.С. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних ділянок в постійне
користування.
Міський голова
А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від квітня 2016 року №193
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з користуванням
надрами, з подальшою передачею в постійне
користування КП «Баранівка міськводоканал»
Розглянувши клопотання т.в.о директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка
Ю.С., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане Баранівською районною
державною адміністрацією 21.04.2009 р. №12821020000000397, свідоцтво №100235699 про
реєстрацію платника податку на додану вартість, довідку про взяття на облік платника
податків від 22.04.2009 р. №555, статут комунального підприємства «Баранівка
міськводоканал», керуючись ст.12,66,92,125,126 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 комунальному
підприємству «Баранівка міськводоканал», юридична адреса якого: м.Баранівка,
вул.Звягельська,123, в постійне користування земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка орієнтовною загальною площею 0,40 га для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що
пов’язані з користуванням надрами (будівництво артезіанської свердловини) в м.Баранівка,
вул.Гоголя.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Т.в.о. директора КП «Баранівка
міськводоканал» Деревянку Ю.С. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в постійне
користування.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №194
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами, з подальшою
передачею в постійне користування
КП «Баранівка міськводоканал»
Розглянувши клопотання т.в.о директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка
Ю.С., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане Баранівською районною
державною адміністрацією 21.04.2009 р. №12821020000000397, свідоцтво №100235699 про
реєстрацію платника податку на додану вартість, довідку про взяття на облік платника
податків від 22.04.2009 р. №555, статут комунального підприємства «Баранівка
міськводоканал», керуючись ст.12,66,92,125,126 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
комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал», юридична адреса якого:
м.Баранівка, вул.Звягельська,123, в постійне користування земельних ділянок комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка орієнтовною загальною площею 1,44 га, в
тому числі:
- ділянка №1 – 0,76 га (для обслуговування артезіанської свердловини №4 по
вул.Набережній в районі р.Случ);
- ділянка №2 – 0,68 га (для обслуговування артезіанської свердловини №5 по
вул.Набережній в районі р.Случ),
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Т.в.о. директора
КП
«Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С. подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних ділянок
в постійне користування.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №195
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади
м.Баранівка для ведення особистого
селянського господарства з подальшою
передачею у власність гр.Васильковій О.С.
Розглянувши заяву гр.Василькової О.С. про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства, 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», 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 комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Васильковій
Ользі Станіславівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною загальною
площею 0,0700 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка
розташована в
м.Баранівка, XXXXXXXXX, відноситься до категорії земель
сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Василькової О.С.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Васильковій О.С. подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №196
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.Нікітчиній М.А.
Розглянувши заяву гр.Нікітчиної М.А., технічний паспорт на садибний
(індивідуальний) житловий будинок, виготовлений за станом на 18.02.2016 р., керуючись
ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
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 комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Нікітчиній
Марії Андріївні, яка проживає в м.БаранівкаXXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,10 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в
м.Баранівка, XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та
громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Нікітчиної М.А.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Нікітчиній М.А. подати
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №197
Про встановлення ставок
земельного податку на 2017 рік
( регуляторний акт)
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, 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, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки.
1.3 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 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.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7–го
скликання

Від 14 квітня 2016 року № 198
Про надання дозволу на виготовлення
детального плану території
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про
необхідність виготовлення детального плану території по вул. Соборній,60, керуючись ст.12
Земельного кодексу України, Законом України «Про основи містобудівної діяльності»,
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань,
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на землі промисловості з метою будівництва
виробничих і допоміжних приміщень промислового призначення по вул.Соборній,60 у
м.Баранівка Житомирської області.
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.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №199
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки
комунальної власності територіальної
громади м.Баранівка для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
з подальшою передачею в оренду
гр.Сусу С.В., гр.Сусу К.В.
Розглянувши заяву гр.Суса С.В., гр.Суса К.В., свідоцтво про право на спадщину за
законом від 28.07.2015 р., керуючись ст.12,40,93,123,125, 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», Законом
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади
м.Баранівка гр.Сусу Сергію Володимировичу, гр.Сусу Костянтину Володимировичу, які
проживають в м.Баранівка, XXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,05 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка,
XXXXXXXX, з подальшою передачею в оренду. Дана земельна ділянка відноситься до
категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Суса С.В.,
гр.Суса К.В.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Сусу
С.В., гр.Сусу К.В. подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №200
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки
комунальної власності територіальної
громади м.Баранівка для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
з подальшою передачею у спільну сумісну
власність гр.Сусу С.В., гр.Сусу К.В.
Розглянувши заяву гр.Суса С.В., гр.Суса К.В., інформаційну довідку з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, яка
видана Баранівським районним управлінням юстиції 17.03.2016 р., керуючись
ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
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 технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади
м.Баранівка гр.Сусу Сергію Володимировичу, гр.Сусу Костянтину Володимировичу, які
проживають в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,09 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка,
XXXXXXXXX, з подальшою передачею у спільну сумісну власність. Дана земельна ділянка
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні
гр.Суса С.В., гр.Суса К.В.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Сусу
С.В., гр.Сусу К.В. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова
А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №201
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Баранівської міської ради
Шевчук О.Г. про необхідність відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, керуючись ст.12,38,39,92,125,126
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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної
ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка орієнтовною загальною
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в
м.Баранівка, вул.Першотравенська.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Спеціалісту із земельних питань
Шевчук О.Г. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в постійне користування.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П,ятої сесії

РІШЕННЯ
7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №202
Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності територіальної
громади м.Баранівка для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
ФОП Цимбалюк Т.В.
Розглянувши заяву ФОП Цимбалюк Т.В. про передачу в оренду земельної ділянки
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, договір купівлі-продажу
від 18.12.2014 р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, довідку про взяття на облік платників податків від 14.09.2015 р., технічну
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в комунальній
власності Баранівської міської ради загальною площею 2,4556 га в м.Баранівка,
вул.Першотравенська,2, керуючись ст.12,66,93,123,125 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про землеустрій», 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 Цимбалюк Тетяні Вікторівні, яка проживає в
м.Баранівка, XXXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну
ділянку комунальної власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,1092 га для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована по XXXXXXXXX в
межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки
-1820600000:01:004:1472.
2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,1092 га в розмірі 6%
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 земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим
призначенням.
4. ФОП Цимбалюк Т.В.:
4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та
зареєструвати його згідно 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. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права
комунальної власності.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П,ятої сесії

РІШЕННЯ
7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №203
Про передачу у власність земельної ділянки
комунальної власності територіальної
громади м.Баранівка для ведення особистого
селянського господарства гр.Микуляку Ю.І.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись
ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Законом України «Про землеустрій», 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 гр.Микуляка
Юрія Ілліча, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, загальною площею 0,1434 га
для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, район XXXXXXXXX. Дана
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Гр.Микуляку Ю.І.:
2.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.
2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права
комунальної власності.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії
скликання

7 –го

від 14 квітня 2016 року №204
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
та для ведення особистого селянського
господарства з подальшою передачею у
власність гр.Макарчук Н.С.
Розглянувши заяву гр.Макарчук Н.С., 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
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Макарчук
Надії Степанівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,12 га, в
тому числі: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд – 0,10 га; для ведення особистого селянського господарства – 0,02 га, в м.Баранівка,
XXXXXXXX. Дані земельна ділянка відносяться до категорії земель житлової та громадської
забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд) та до земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого
селянського господарства) і перебувають в користуванні гр.Макарчук Н.С.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Макарчук Н.С. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельної ділянки у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №205
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
та для ведення особистого селянського
господарства з подальшою передачею у
власність гр.Кавунець Л.В.
Розглянувши заяву гр.Кавунець Л.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
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Кавунець
Людмилі Василівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,12 га,
в тому числі: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд – 0,10 га; для ведення особистого селянського господарства – 0,02 га, в м.Баранівка,
XXXXXXXX. Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель житлової та громадської
забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд) та до земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого
селянського господарства) і перебувають в користуванні гр.Кавунець Л.В.
2.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кавунець Л.В. подати проект
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження
та передачі земельних ділянок у власність.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №206
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо відновлення меж земельної
ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка
для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку,
з подальшою передачею в постійне
користування ОСББ «Надія»
Розглянувши клопотання голови правління ОСББ «Надія» Радзевіл Л.А., статут ОСББ
«Надія», керуючись ст.12,42,92,125,126 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 технічної документації із землеустрою щодо
відновлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади
м.Баранівка
загальною площею 0,1776 га для будівництва і обслуговування
багатоквартирного будинку (прибудинкова територія) в м.Баранівка, вул.Шевченка,20а, з
подальшою передачею в постійне користування об,єднанню співвласників багатоквартирних
будинків «Надія», юридична адреса якого: м.Баранівка, вул.Соборна,20.
2.
Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Голові
правління ОСББ «Надія» Радзевіл Л.А. подати технічну документацію на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки в
постійне користування.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №207
Про повернення до голосування питання
«Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
з подальшою передачею в оренду
ФОП Нікітчину П.П.»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Повернутись до голосування питання «Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості з подальшою передачею в оренду ФОП Нікітчину П.П»

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №208
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади м.Баранівка для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
з подальшою передачею в оренду
ФОП Нікітчину П.П.
Розглянувши заяву ФОП Нікітчина П.П., договір купівлі-продажу ВСХ 375103 від
26.06.2006 р., технічний паспорт нежитлових будівель, свідоцтво про Державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця, зареєстроване Баранівською районною державною
адміністрацією 31.10.2003 р. за №2 282 017 0000 000502, керуючись ст.12,66,93,125,126
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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Відмінити рішення Баранівської міської ради п’ятої сесії 7- го скликання «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості з подальшою передачею в оренду ФОП Нікітчину
П.П».
2. Комісії із земельних питань до вивчити питання «Про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності територіальної громади м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості з подальшою передачею в оренду ФОП Нікітчину П.П» та розглянути
його на наступній сесії Баранівської міської ради .

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П,ятої сесії

7 –го
скликання

від 14 квітня 2016 року №209
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної
ділянки приватного нотаріуса
Баранівського районного
нотаріального округу Присяжнюка В.О.
Розглянувши заяву приватного нотаріуса Баранівського районного нотаріального
округу Присяжнюка В.О., договір оренди землі, зареєстрований у відділі Держкомзему в
Баранівському районі, про що в Державному реєстрі земель вчинено запис від 30.03.2012 р.
за №182060004001368, 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, яка
перебуває в оренді приватного нотаріуса Баранівського районного нотаріального округу
Присяжнюка Василя Олександровича в м.Баранівка по вул.Соборній,17 загальною площею
0,0026 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
2. Зобов,язати приватного нотаріуса Баранівського районного нотаріального округу
Присяжнюка В.О. укласти з Баранівською міською радою договір про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний строк з моменту прийняття цього
рішення.
3. Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської
ради укласти:
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з
приватним нотаріусом Баранівського районного нотаріального округу Присяжнюком В.О.;
- 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 приватним нотаріусом Баранівського районного
нотаріального округу Присяжнюком В.О.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. №210

7-го скликання

Про затвердження Протоколу засідання
конкурсної комісії Баранівської міської
ради про проведення конкурсу на право
оренди вбудованих приміщень першого поверху
площею 76,9 м. кв. будівлі дитячого садочку
по вул. Соборна, 40 в м. Баранівка
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії Баранівської міської ради про
проведення конкурсу на право оренди вбудованих приміщень першого поверху площею 76,9
м. кв. будівлі дитячого садочку по вул. Соборна, 40 в м. Баранівка від 17.03.2016р. №1/27.
2. Міському голові укласти з ФОП Салюк А.В. договір оренди вбудованих приміщень
першого поверху площею 76,9 м. кв. будівлі дитячого садочку по вул. Соборна, 40 в м.
Баранівка строком на 5 років з річною орендною платою у розмірі 17 145,00 гривень.
3. Контроль за даним рішенням покласти на заступника міського голови Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. № 211

7-го скликання

Про розгляд депутатського
звернення Драгана О.М.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши депутатське звернення Драгана О.М., щодо освітлення вулиць Корольова та
провулків Польових, міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Депутатське звернення Драгана О.М. щодо освітлення вулиць Корольова та
переулків Польових підтримати.
2.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
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. № 212

7-го скликання

Про розгляд депутатського
звернення Драгана О.М.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши депутатське звернення Драгана О.М. щодо ремонту вулиці Польової, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1 Депутатське звернення Драгана О.М. щодо ремонту вулиці Польової підтримати.
2. 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
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. № 213

7-го скликання

Про розгляд депутатського
звернення Заремби В.Г.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши депутатське звернення Заремби В.Г. щодо забезпечення проведення робіт з
очистки системи відводу дощових вод по м. Баранівка, міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Депутатське звернення Заремби В.Г., щодо забезпечення проведення робіт з очистки
системи відводу дощових вод по м. Баранівка підтримати.
2. 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
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. № 214

7-го скликання

Про Програму шефської
допомоги військовій частині
Збройних Сил України

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Указом Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 "Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України" з метою піднесення престижу
військової служби, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, з
метою розв'язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб
військовослужбовців, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму шефської допомоги військовій частині Збройних Сил
України, А0409 , яка розташована в м. Новоград-Волинський Житомирської області (Далі
програма), що додається.
2. Передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у міському
бюджеті на відповідні роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з
питань бюджету.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії
від 14.04.2016р. № 215

7-го скликання

Про створення комісії по визначенню
черговості проведення поточного
ремонту доріг м. Баранівка

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію з депутатів Баранівської міської ради по визначенню черговості
проведення поточного ремонту доріг м. Баранівка в складі:
- Осіпчук Віктор Васильович;
- Драган Олександр Миколайович;
- Сус Олександр Іванович;
- Лис Володимир Святославович;
- Майструк Микола Борисович.
2. Черговість поточного ремонту вулиць міста Баранівка визначати за рішенням вище
зазначеної комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Савчука В.А.

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року № 216
Про розгляд звернення
ФОП Гончаренко Л.Г.
Заслухавши інформацію секретаря міської ради Оханського Ю.М. про звернення ФОП
Гончаренко Л.Г. до міського голови Душка А.О. щодо надання дозволу тимчасово
використовувати приміщення Баранівського ДНЗ «Сонечко» по вул. Звягельській 58- а та по
вул. Соборна, 40, для проведення гурткової роботи.
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл тимчасово використовувати приміщення Баранівського ДНЗ
«Сонечко» по вул. Звягельській, 58- а (приміщення методичного кабінету) та по вул.
Соборна, 40, (музичну залу) для проведення гурткової роботи – занять з англійської мови.
2. Встановити графік використання:
Вівторок з 15-30 по 17-00 вул. Звягельська, 58- а;
Середа з 15-30 по 16-30 вул. Соборна, 40;
Четвер з 15-30 по 17-00 вул. Звягельська, 58- а;
П’ятниця з 15-30 по 16-30 вул. Соборна, 40;
3. Встановити оплату за використання приміщення в розмірі 2 (дві) грн. 50 коп. на
годину.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію 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

П’ятої сесії

7 –го скликання

від 14 квітня 2016 року № 217
Звернення до депутатів Баранівської районної ради
щодо недопущення переведення
Баранівської ЗОШ І-ІІ ступенів
в Баранівську ЗОШ І ступеня
Враховуючи думку жителів міста Бараінвки мікрорайонну Заріччя, з метою
недопущення переведення Баранівської школи І-ІІ ступенів на І ступінь тобто початкові 1-4
класи, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до Баранівської районної
ради з пропозицією не допустити
переведення Баранівської школи І-ІІ ступенів №3 на І ступінь тобто початкові класи.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з гуманітарних
питань та соціального захисту учасників АТО та сімей загиблих військовослужбовців під
час проведення АТО.

Міський голова

А.О. Душко

