
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Сьомої сесії         7 –го скликання 
 
від «08» липня 2016     №258  
 
Про схвалення проекту рішення міської 
ради «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» 
 

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, та 
враховуючи результати громадських обговорень, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається). 

2. Міському голові Душку А.О. подати проект рішення Баранівської міської ради 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Житомирської  обласної державної 
адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та 
законам України.  

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій 
ради. 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРОЕКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
___________ сесії        ___  –го скликання 
 
 

від ________________                                                                    №  
 
Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 
 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» Баранівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Об’єднатися з територіальними громадами  
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; 
смт.  Полянка, село  Будисько  - Полянківської селищної  ради; 
сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок -  Берестівської сільської ради; 
сіл Смолдирів, Смолка, Іванівка – Смолдирівської сільської ради 
в Баранівську  територіальну громаду з центром у місті Баранівка. 

2. Повноваження  міської ради, міського голови припинити з моменту набуття 
повноважень новообраними органами місцевого самоврядування,  головою територіальної 
громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання. 

3. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської ради, визначити 
Баранівську територіальну громаду, утворену внаслідок добровільного об’єднання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій 
ради. 

 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Сьомої сесії         7 –го скликання 
 
від «08» липня 2016     №259  
 
 
Про вступ Баранівської міської ради до Добровільного  
об’єднання органів місцевого самоврядування –  
Асоціації «Енергоефективні міста України» 
 

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення 
енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та 
забезпечення сталого розвитку громади, керуючись частиною другою статті 142 Конституції 
України, статтею 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтями 15 та 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом Добровільного 
об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації “Енергоефективні міста України”, 
Положенням про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування 
у Асоціації “Енергоефективні міста України”, затвердженим Загальними зборами Асоціації 
15 травня 2008 року, Баранівська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Стати членом Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування - 
Асоціації «Енергоефективні міста України». 

2. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича представляти 
інтереси Баранівської міської ради в Асоціації особисто або через призначених ним 
посадових осіб органів ради. 

3. Виділити з бюджету міста кошти для сплати вступного внеску до Асоціації у сумі 
4000,00 (чотири тисячі) гривень. 

4. Передбачити в бюджеті міста на 2016 рік витрати на сплату річного членського 
внеску до Асоціації у сумі 1000,00 (одна тисяча) гривень.  

5. Укласти з Асоціацією Угоду про сплату вступного та щорічних членських внесків 
(додаток№1). 

 
 
 

Міський голова         Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток до рішення 
Баранівської міської ради 7-ї сесії 

 7-го скликання  від 08 липня 2016  №259 
   

УГОДА №____ 
про сплату вступного та членських внесків до  

Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування –  
Асоціації “Енергоефективні міста України” 

м.Баранівка                                       __  _______ 20___ р. 
 

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціація “Енергоефективні міста 
України”, в особі її виконавчого директора Кирчіва Андрія Романовича, з одного боку, (надалі –
Асоціація) та Баранівська міська рада, в особі міського голови  Душка Анатолія Олександровича, з 
іншого боку, (надалі - Місто), керуючись чинним законодавством України, Статутом Асоціації 
“Енергоефективні міста України”, Положенням про сплату вступних та членських внесків органами 
місцевого самоврядування в Асоціації “Енергоефективні міста України”, затвердженим Загальними 
зборами Асоціації 15.05.2008 р., та рішенням Баранівської міської ради від 08.07.2016 р №____ “Про 
вступ до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування - Асоціації “Енергоефективні 
міста України”, домовились про наступне: 
 

1. Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого 
самоврядування в Асоціації “Енергоефективні міста України”, затвердженим Загальними зборами 
Асоціації 15.05.2008 р. сума вступного внеску для Міста визначається у розмірі 4000 грн. ( чотири 
тисячі гривень), а сума щорічного членського внеску встановлюється у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 
грн. Внесення Загальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських 
внесків органами місцевого самоврядування в Асоціації “Енергоефективні міста України” в частині 
визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що 
змінюють розмір членського внеску для Міста, оформляється додатком до даної Угоди, підписаним 
обома сторонами.  
 

2. Якщо Місто, будучи членом Асоціації, стає членом міжнародної (європейської) асоціації органів 
місцевого самоврядування, мета якої відповідає цілям діяльності Асоціації, і при цьому періодично 
інформує Асоціацію про позитивні аспекти свого членства у міжнародній (європейській) асоціації, 
здійснює цільовий пошук нової інформації, технологій, інвестицій через органи управління та членів 
міжнародної (європейської) асоціації, то сума річного членського внеску до Асоціації зменшується на 
розмір фактично внесеного щорічного платежу до міжнародної (європейської)  асоціації, аж до 
повної відміни зобов’язань сплачувати щорічний членський внесок у Асоціацію. Зменшений розмір 
щорічного членського внеску у цьому випадку оформляється додатком до даної Угоди, підписаним 
обома сторонами. 
 

3. Місто не пізніше 14 днів з дня підписання даної Угоди зобов’язується переказати вступний внесок 
та членський внесок за 2016р. на рахунок Асоціації і перераховувати щорічні членські внески у 
наступні роки у 30 денний термін після затвердження бюджету міста.  
 

4. Асоціація забезпечує Місту умови для повноцінного членства у Асоціації в межах наявних 
ресурсів.  
 

5.Угода набуває чинності від дня її укладення та діє до дня виходу Міста з членів Асоціації. 
 

 
 
 

Баранівська міська рада 
Адреса: Житомирська обл., м.Баранівка, вул. 
Соборна, 20 
рах №______________  
ГУДКУ у ________________ обл. 
МФО ___________ 
ЄДРПОУ ____________ 
 

Міський голова 
 

__________________  Душко А.О. 
 

___.___. 2016 р. 
   
МП 

                Асоціація 
“Енергоефективні міста України” 
Адреса: м Львів, вул. Плетенецького, 2, оф.1 
рах. №2600701098931 
ПЛФ ВАТ “Кредобанк” 
МФО 325365 
ЄДРПОУ 35501211 
 

Виконавчий директор 
 

___________________ Кирчів А.Р. 
 

___.___. 20___ р. 
   
МП 


