
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №260 
 
Про затвердження звіту  
про виконання міського 
бюджету за перше півріччя 2016 року 

 
Заслухавши інформацію головного спеціаліст а з бухгалтерського обліку-головного 

бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за перше 
півріччя 2016 року , 8-ма сесія Баранівської  міської ради визнала роботу по виконанню 
загального фонду міського бюджету схвальною, спеціального фонду міського бюджету в 
частині власних надходжень відмінною, в частині коштів бюджету розвитку – задовільною. Не 
дивлячись на те,що  міською радою постійно проводиться значна робота по наповненню 
дохідної частини  спеціального фонду, його показники за перше півріччя   2016 року  в 
порівнянні з попередніми періодами значно знизились. Так, станом на 01.07.2016 року до 
спеціального фонду міського бюджету надійшло 887,4 грн. податків, зборів та інших платежів, 
що на 107,3 тис.  грн. менше  показника 2015 року (додаток 2). Динаміка надходжень коштів до 
загального фонду носить позитивний характер. Відповідно офіційного висновку управління 
фінансів Баранівської РДА та за даними інформативної графіки (додаток 1) перевиконання 
станом на 01.07.2016 складає 1627,6 тис. грн. 

 Основою таких високих показників стали надходження по єдиному податку (+835,7 
тис. грн.), рентній платі за землю (+237,1 тис. грн.) та акцизному збору (+411,0 тис грн.) 
(додаток 1).  

Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів слід відмітити перевиконання  в 
частині державного мита (+16,7 тис. грн.),рентної плати за рубки загального користування (55,6 
тис. грн.),плати за надання адміністративних послуг (28,3 тис. грн.).На рахунки в частині плати 
за послуги надійшло 588,7 тис. грн. власних надходжень. Слід окремо виділити надходження 
коштів від оренди місць для торгівлі в сумі  34,3  тис. грн. Залишає бажати кращого виконання  
плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Від’ємне значення показника складає 
станом на 01.07.2016  18,5 тис. грн. 

Таких високих результатів роботи досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 
завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 
землю,збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з вивезення сміття та 
іншим заходам 

Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного 
виду основних надходжень (додатки 1-4).До прикладу, у додатку 4 показано обсяг здійснення 
касових видатків за перше півріччя 2016 року як у розрізі установ, так і в розрізі конкретних 
найменувань товарно-матеріальних цінностей. Загальний обсяг капітальних  видатків (без  
врахування коштів,що пішли на погашення зовнішнього запозичення) відповідно даних 
додатку 4 склав у 2016 році  1066,9 тис. грн. 

Беручи до уваги вищезазначене,відповідно до положень Бюджетного кодексу України 
та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА 



 
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету ради за  доходами: 7499,3 тис. грн. 
За видатками: 6628,7 тис. грн.,у тому числі: 
за загальним фондом бюджету: 
- доходи в сумі 6611,9 тис. грн.; 
- видатки в сумі 4872,3 тис. грн. 
За спеціальним фондом бюджету: 
 - доходи в сумі 887,4 тис. грн.; 
 - видатки в сумі 1756,4тис. грн. 
2. Виконавчому комітету відповідно до повноважень: 
- забезпечити безумовне дотримання вимог чинного бюджетного та податкового законодавств, 

указів Президента України та нормативних актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 
райдержадміністрації та рішень сесій, виконкому з даного питання; 

- забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету на ІІ 
півріччя 2015 року; 

- постійно проводити роботу щодо залучення резервів для збільшення надходжень до 
міського бюджету; 

- здійснювати жорсткий контроль за надходженням плати за землю, вживати суворі 
заходи адміністративного впливу щодо боржників; 

- вживати заходи по виявленню та залученню до платного користування землею 
суб’єктів. 

3.Заступнику міського голови-керуючому справами виконкому О.С Загорській: 
- щоквартально виносити на розгляд виконкому питання про стан виконання міського 

бюджету. 
4.Додатки № 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
5.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 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №261 
 

 
Про внесення змін   
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»,офіційного листа 
управління фінансів Баранівської РДА  № 398 від 01.07.2016 року, сесія міської ради  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету та затвердити  на 2016 рік: 
- доходи міського бюджету у сумі 12634523 гривні, в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 11273148 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 
1361375 гривні, у тому числі бюджету розвитку 192403 гривень згідно з додатком №1 до цього 
рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 12716708 гривень, в тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 9742953 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 
2973755 гривень, згідно з додатком №2,3 до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2016 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 9742853 гривни та 
спеціальному фонду 2973755 гривень згідно з додатком №2,3 до цього рішення. 

3. Затвердити   на 2016 рік міжбюджетний трансферт до районного бюджету у вигляді 
субвенції з метою подальшого  утримання ДНЗ «Сонечко», Міського будинку 
культури,бібліотеки та міського Будинку дитячої творчості  в сумі 1254596 гривень згідно з 
додатком №1,6 до цього рішення. З метою недопущення заборгованості з оплати праці та 
енергоносіїв, у разі економії коштів, що плановані  за  КЕКВ 2240 в сумі 477596 гривень 
провести їх перерозподіл на захищені статті видатків по делегованим повноваженням  
впродовж  другого півріччя 2016 року. 

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів та заходів, 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 суму 
передачі  коштів загального фонду на фінансування капітальних видатків на 130000,00 грн. 
задля більш повного фінансування видатків на поточний ремонт доріг. Загальна сума передачі 
повинна становити не більше як  1594603 гривни. 

5.На виконання вимог пункту 2 статті 57 Бюджетного кодексу України перерахувати 
залишки коштів в сумі 81 гривня 70 копійок ,що впродовж 2010-2016 років не є використаними 
за КТКВК 100101,100102 (фонд 03) на котловий рахунок загального фонду. Закрити відповідні 
рахунки спеціального фонду. 

6.Забезпечити в  першу чергу: 
- потребу в коштах на оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до 

встановленихчиннимзаконодавством умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітноїплати, 



проведеннярозрахунків за електричнуенергію, тепловуенергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами; 

- затвердженнялімітівспоживанняенергоносіїв у натуральнихпоказниках для кожної 
бюджетної установи в межах відповіднихбюджетнихасигнувань. 

7.На виконання «Програми забезпечення пожежної,техногенної безпеки та цивільного 
захисту населення м. Баранівка в період до 2020 року» кошти субвенції для  РС УДСНС 
України   у Житомирській області спрямовувати  до державного бюджету за КТКВК 250344 
«Субвенція  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 25000 гривень. 

8. Додатки №1-8 до цього рішення  в новій редакції є його невід’ємною частиною.  
9. 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 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №262 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови, 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 8 сесії 
                                                                                     7 –го скликання від 22.07.2016 р. №262 

 
1.  Розпорядження № 72а від 23.05.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
2.Розпорядження № 91 від 09.06.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету».  
3. Розпорядження № 92 від 10.06.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
4. Розпорядження № 93 від 10.06.2016р. « Про тимчасове призупинення навчально-

виховного процесу в ДНЗ «Сонечко»». 
5. Розпорядження № 96 від 16.06.2016р. « Про затвердження кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт адмінприміщення Баранівської міської ради 
– заходи енергозбереження»». 

6. Розпорядження № 112 від 08.07.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
7. Розпорядження № 115 від 11.07.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

 
Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №263 
 
Про затвердження плану роботи 
міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Ю.М. Оханського щодо необхідності 
затвердження плану роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року, керуючись  ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 
 
В И Р І Ш И Л А:   

 
1. Затвердити план роботи на ІІ півріччя 2016 року (додається). 
2.  Секретарю міської ради Оханському Ю.М., головам постійних комісій забезпечити 

своєчасну підготовку та виконання передбачених планом заходів. 
3. Контроль за даним рішенням покласти на голів постійних комісій міської ради. 

 

Міський голова                                                                   А.О.Душко 

Додаток до рішення 8-ї сесії 
7-го скликання від 22 липня 2016 року №263 
 

План 
 роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

1. Перелік питань для розгляду на засіданні міської ради: 
- Про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року. 
- Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку за І півріччя 2016 

року. 
- Про підготовку об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період. 
- Про дотримання правил благоустрою і утримання територій м. Баранівка.  

2. Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями: 
- Про формування міського бюджету та Програми економічного і соціального 

розвитку міста на 2017 рік. 
- Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» та структурних підрозділів 

Баранівської міської ради. 
- Про підсумки роботи установ соціальної сфери міста за 2016 рік. 

3. Організаційні і масові заходи: 
- Організувати прийом громадян з особистих питань. 
- Участь у проведень масових заходів, державних свят, пам’ятних дат, а саме: 

День Незалежності України, День міста Баранівка, Свято першого дзвінка, День 
захисника України ,  День Збройних Сил України, Новорічні свята та професійні 
свята.  

4. Проведення нарад-семінарів з депутатами міської ради. 
 

Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №264 

 
 

Про затвердження проектно–
кошторисної документації на 
капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко»  

  
 

Розглянувши робочий проект, проектно-кошториснудокументацію«Капітальний ремонт    
ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Звягельська,58 А, м. Баранівка, Житомирської області», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій 
бюджетної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт ДНЗ 
«Сонечко» за адресою: вул. Звягельська,58 А, м. Баранівка, Житомирської області» на суму 
477,596 тис грн. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету. 

 
 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №265 
 

Про затвердження проектно–
кошторисної документації на поточний 
ремонт  огорожі та сходового маршу  
ДНЗ «Сонечко»  

  
 

Розглянувши проектно-кошториснудокументацію«Поточний ремонт  огорожі та 
сходового маршу  ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Соборна, 40 А, м. Баранівка, Житомирської 
області», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
рекомендацій бюджетної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Поточний ремонт  огорожі та 
сходового маршу  ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Соборна, 40 А, м. Баранівка, Житомирської 
області» на суму 179,670 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету.  

 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №266 

 
 

Про затвердження проектно-
кошторисної документації на 
капітальний ремонт Міського Будинку 
культури ім.. А. Пашкевича  
  
 

Розглянувши робочий проект, проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт    
Міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича за адресою: вул Соборна,22, м. Баранівка, 
Житомирської області», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на підставі рекомендацій бюджетної комісії, міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію«Капітальний ремонт Міського 
Будинку культури ім.. А. Пашкевича за адресою: вул. Соборна, 22, м.Баранівка, Житомирської 
області»на суму 133,038 тис грн.. 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету. 

 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №267 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проектно-кошторисної документації на 
розчищення русла річки «Случ»  
  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації «Розчищення 
русла річки «Случ»  м. Баранівка, Житомирської області». 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету. 

 
 
 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №268 
 
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 – Вірлянської сільської ради; 
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 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №269 
 

Про  розгляд заяви завідувача Баранівським 
районним сектором УДМС України  
 
 
 

Заслухавши інформацію секретаря ради Оханського Ю.М. щодо розгляду заяви 
завідуючого Баранівського районного  сектору УДМС України в Житомирській області В.Б. 
Ліри,  керуючись ст.  ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія 
міської ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Питання про виділенні додаткових коштів Баранівському районному сектору УДМС 
України в Житомирській області перенести. 

2. Розглянути дане питання  при перерозподілі бюджетних залишків за 
результатамитретього кварталу.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №270 
 

Про  розгляд заяви головного лікаря  
Баранівської комунальної центральної лікарні  
 
 

 
Заслухавши інформацію секретаря ради Оханскього Ю.М. щодо розгляду заяви 

головного лікаря  Баранівської комунальної центральної лікарні , керуючись ст.  ст.26,   Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради  

 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Питання про виділенні додаткових коштів на придбання імунобіологічних препаратів 
для Баранівської комунальної центральної лікарні перенести. 

2. Розглянути дане питання  при перерозподілі бюджетних залишків за результатами 
третього кварталу 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №271 
 
 
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. Внести зміни  в штатний розпис відділу благоустрою Баранівської міської ради, а 

саме: 
- робітник кладовища 3 штатні одиниці (- 0,25 штатні одиниці); 
-тракторист  0,5  штатна одиниця (+0,25  штатні одиниці); 
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 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №272 

 
 

Про затвердження проектно-
кошторисної документації на  
Капітальний ремонт під’їзної дороги та 
площадки транспорту біля готелю в м. 
Баранівка 
  
 

Розглянувши робочий проект на капітальний ремонт під’їзної дороги та площадки 
транспорту біля готелю, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на підставі рекомендації бюджетної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт під’їзної 
дороги та площадки транспорту біля готелю» в м. Баранівка  Житомирської області» на суму 
156,615 тис. грн. 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету. 

 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №273 

 

 
Про внесення змін до рішення  
2-ї сесії 7-го скликання Баранівської міської ради  
від 07 грудня 2015 року №69 
«Про затвердження Програми 
забезпечення пожежної, техногенної безпеки  
та цивільного захисту м. Баранівка 
в період до 2020 року» 

 
Взявши до уваги звернення начальника Баранівського РС УДСНС Україниу 

Житомирській області Нікітчина С.А,   щодо необхідності внесення змін до  Програми 
забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту м. Баранівка в період до 
2020 року, на підставі рекомендації бюджетної комісії, керуючись ст. 26. Закону України   «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни до Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного 

захисту м. Баранівка в період до 2020 року, а саме: 
-  додати  розділ Розрахунок видатків, фінансування яких планується за рахунок 

коштів з місцевого бюджету. 
1. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі - 25 000 (двадцять п’ять  
тисяч) грн.за КТКВК 250344. 

2.Секретарю міської ради Ю.М.Оханському та головам постійних комісій забезпечити 
своєчасну підготовку та виконання заходів. 

 
 
Міський голова                                                          А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №274 
 
Про внесення змін до Правил  
благоустрою території міста Баранівка 
 

 

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

 В И Р І Ш И Л А:   

 
1. Внести зміни до Правил благоустрою території міста Баранівка, затверджених 

рішенням 11 сесії 6-го скликання від 28.10.2011р. № 496, доповнивши розділ 5 «Порядок 
здійснення благоустрою та утримання території загального користування» пунктами 5.17 та 
п.5.18 в наступній редакції:   

«5.17. Забороняється стоянка транспортних засобів, призначених для перевезення 
вантажів, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500,00 кілограмів, більше трьох годин 
на вулицях та провулках на в місті Баранівка  та прибудинкових територіях  багатоквартирних 
будинків».  

«5.18. Забороняється стоянка транспортних засобів по перевезенню небезпечних 
вантажів на вулицях та провулках міста Баранівка та прибудинкових територіях  
багатоквартирних будинків». 

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

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 

Проект РІШЕННЯ 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №275 
 

Про внесення доповнень до рішення 
міської ради від 14.04.2016 року № 215 
«Про створення комісії по визначенню 
черговості проведення поточного  
ремонту доріг м. Баранівка» 
 
 

 

Керуючись ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести доповнення до рішення міської ради від 14.04.2016 року № 215 «Про 
створення комісії по визначенню черговості проведення поточного ремонту доріг м. Баранівка»  
таким чином: 

Склад комісії доповнити кандидатурами: 
- депутат міської ради Ковальчук М.В.;  
- депутат міської ради Шикула З.П. 
2. Вивести із складу комісії депутата міської ради Суса О.І. 
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 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №276 
 
Про встановлення місцевих податків та 
зборів на 2017 рік  
 

Керуючись Податковим Кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради, міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2017 рік: 
1.1. Податок на майно в частині: 
1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
1.1.2 Транспортний податок; 
1.2. Єдиний податок. 
Місцеві збори: 
1.2. Туристичний збір. 
2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 
2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 

житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування. 

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування. 

3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується не більше 5 років та 
середня ринкова вартість,  яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного року. 

4. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють 
господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць: 

4.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року. 

4.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року. 

5. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості усього 
періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про порядок справляння 
туристичного збору. 

6. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету.  
8. Звіт за надходженнями місцевих податків і зборів заслуховувати щоквартально. 

 
Міський голова                                       А.О. Душко 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №277 
 
Про затвердження угоди  про  співпрацю  
між Баранівською  міською радою Житомирської області, Україна  
та самоуправлінням Лаздійського району республіки Литва 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  
економічного, науково-технічного та  культурного співробітництва,  підвищення ефективності 
вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад щодо 
забезпечення сталого розвитку міст, налагодження співпраці зсамоуправлінням Лаздійського 
району, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Угоду про співпрацю між Баранівською  міською радою Житомирської 
області, Україна та самоуправлінням Лаздійського району республіки Литва. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних 
питань та соціального захисту громадян та з питань дотримання законності, охорони 
громадського порядку та депутатської етики міської ради. 

 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої  сесії                                                                                                           7 –го 
скликання 

від  22 липня  2016 року   №278 

 
Про внесення змін до рішення 
5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. 
№197 
(проект регуляторного акту) 
 
Розглянувши клопотання голови правління ОСББ «Надія» Радзевіл Л.А. про зменшення 

ставки земельного податку на 2017 рік, та керуючись статтями 10,12,274-277 Податкового 
кодексу України, ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Внести зміни до рішення 5 сесії 7-го скликання Баранівської міської ради від 

14.04.2016 р. №197 «Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік (регуляторний 
акт)», а саме,  

- додати до рішення пункт 1.3:  
«1.3 За земельні ділянки, які перебувають у власності та постійному користуванні 

об,єднання співвласників багатоквартирних будинків «Надія» для  будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, - 0,01 відсотка від нормативної 
грошової оцінки.»; 

- пункт 1.3 вважати пунктом 1.4; 
- пункт 1.4 вважати пунктом 1.5; 
- пункт 1.4 викласти в новій редакції: 
«1.4 За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців 

та юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені в п. 1.1, п. 1.2 
та п. 1.3 даного рішення, - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.» 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

Восьмої  сесії                                                                                                           7 –го 
скликання 

від  22 липня 2016 року   №279 
 
Про включення земельних ділянок, 
які перебувають в комунальній 
власності територіальної громади 
м.Баранівка, до переліку вільних від 
забудови земельних ділянок,  
призначених для продажу на  
земельному аукціоні, або продажу  
права їх оренди, в 2016 році 
(проект регуляторного акту) 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста міської ради по земельних питаннях Шевчук О.Г. про 

необхідність включення земельних ділянок до переліку вільних від забудови земельних 
ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні, або продажу права їх оренди, в 2016 
році, з метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питання набуття права 
власності та оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на аукціонах, 
реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, та керуючись статтями 
12,58,59,134,135,136 Земельного кодексу України, враховуючи протокол громадських слухань 
від 12.07.2016 р. та рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
1. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення по вул.Першотравенській,2ж. 

2. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0080 га, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови по 
вул.Звягельській,7в. 

3. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 4,0000 га, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці - 
вул.Звягельська,141. 



4. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 га, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці – 
вул.І.Франка,106. 

5. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 га, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці - 
вул.І.Франка,108. 

 
 

 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої  сесії                                                                                                            7 –го 

скликання 
від  22 липня  2016 року   №280 
 
Про продаж земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі гр.Пилипчуку О.А. 
 
Розглянувши заяву гр.Пилипчука О.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Першотравенській,17, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП 
«Юрекс», висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.06.2016 р., та 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1001 га, яка 

передана в оренду гр.Пилипчуку Олександру Андрійовичу для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,17. 

2. Продати гр.Пилипчуку Олександру Андрійовичу земельну ділянку площею 0,1001 га 
(кадастровий номер – 1820600000:01:002:0868) за ціною 44 438,00 грн. (сорок чотири тисячі 
чотириста тридцять вісім гривень) , з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 31515941700038 
код 04344386 УДК в Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по 
вул.Першотравенській,17 і надана будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 

4. Гр.Пилипчуку О.А. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України.  

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                   7 –го скликання 
від  22 липня  2016 року   №281  
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.Тищик О.В. 
                                                                                                                                                           
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.Тищик Олені Володимирівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, 
загальною площею 0,0931 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Тищик Олені Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,0931 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0160 га; прибудинкова територія – 0,0229 га; рілля 
- 0,0542 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка розташована по XXXXXXXXXXXX в межах м.Баранівка Баранівського району 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки -1820600000:01:004:1509.  

3. Гр.Тищик О.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації, зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від   22 липня 2016 року   №282 
 
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.Сябрук 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», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Сябрук Ганні 
Зіновіївні, яка проживає по XXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 
площею 0,3202 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, район 
XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр.Сябрук Ганні Зіновіївні у власність земельну ділянку комунальної власності 
територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, район 
XXXXXXXXX, площею 0,3202 га, в тому числі: рілля – 0,3202 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1502. 

3. Гр.Сябрук 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 

 
Восьмої сесії                                                                                                                    7 –го 

скликання   
 від 22 липня 2016 року   №283 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її в оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд гр.Куцану М.Т. 
                                                                                                                                                                                
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,93,124,125,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
ст.288 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду гр.Куцану Миколі 
Тихоновичу, який проживає в с.Млини Баранівського району  Житомирської області, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

2.  Передати гр.Куцану Миколі Тихоновичу в короткострокову оренду терміном на 6 
місяців земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка 
розташована в межах м.Баранівка по XXXXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під 
житловими будівлями та господарськими спорудами – 0,0143 га; прибудинкова територія – 
0,0276 га; рілля – 0,581 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. Кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1503. 

3.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1000 га в 
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

4.     Гр.Куцану М.Т.: 
4.1. В місячний термін після затвердження проектної документації замовити виготовлення 

договору оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати його відповідно до 
чинного законодавства. 

4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 

4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 
 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                  7–го скликання 
 
від 22 липня 2016 року № 284 
 
Про затвердження технічної  документації  
із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з 
метою передачі її у спільну сумісну власність  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
гр.Сусу С.В., гр.Сусу К.В. 
 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у 
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, керуючись ст.12,40,89,118,125,126 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 
спільну сумісну власність гр.Сусу Сергію Володимировичу та гр.Сусу Костянтину 
Володимировичу, які проживають в м.Баранівка, XXXXXXXXXXXX, загальною площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Сусу Сергію Володимировичу та гр.Сусу Костянтину Володимировичу у 
спільну сумісну власність земельну ділянку комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0179 га; прибудинкова територія – 0,0177 га; рілля – 0,0644 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по 
XXXXXXXXXX в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0910. 

3. Гр.Сусу С.В. та гр.Сусу К.В.: 
3.1 Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2 Виконувати обов’язки землевласників 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 

 
Восьмої сесії                                                                                                          7 –го 

скликання 
 
від  22 липня 2016 року №285 
 
Про продаж земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі гр.Пилипчуку О.А.  
 
 
Розглянувши заяву гр.Пилипчука О.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Першотравенській,17, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП 
«Юрекс», висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.06.2016 р., та 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0770 га, яка 
передана в оренду гр.Пилипчуку Олександру Андрійовичу для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,17. 

2. Продати гр.Пилипчуку Олександру Андрійовичу земельну ділянку площею 0,0770 га 
(кадастровий номер – 1820600000:01:002:0875) за ціною 34 827,00 грн. (тридцять чотири тисячі 
вісімсот двадцять сім гривень), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 31515941700038 код 
04344386 УДК в Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по 
вул.Першотравенській,17 і надана для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 

4. Гр.Пилипчуку О.А. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                         7 –го скликання 
 

від  22 липня 2016 року №286 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з 
метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
гр.Сусу С.В., гр.Сусу К.В. 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12.40,93,124,125,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.288 Податкового кодексу України, 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 в оренду 
гр.Сусу Сергію Володимировичу та гр.Сусу Костянтину Володимировичу, які проживають в 
м.Баранівка, XXXXXXXX, загальною площею 0,0400 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Сусу Сергію Володимировичу та гр.Сусу Костянтину Володимировичу в 
довгострокову оренду терміном на 25 років земельну ділянку комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка площею 0,0400 га, в тому числі: під житловою забудовою 
та господарськими спорудами – 0,0110 га; прибудинкова територія – 0,0290 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 – 1820600000:01:002:0911. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0400 га в 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі. 

4. Гр.Сусу С.В. та гр.Сусу К.В.: 
4.1 В місячний термін після затвердження проектної документації замовити 

виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати його 
відповідно до чинного законодавства. 

4.2 Після закінчення терміну дії договору оренди землі звернутися до міської ради з 
заявою про його поновлення або повернути земельну ділянку в стані, придатному для 
використання за цільовим призначенням. 

4.3 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 



4.4 Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Восьмої  сесії                                                                                                        7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №287 
 
Про припинення дії 
договорів оренди землі 
 
 
Розглянувши заяву гр.Пилипчука О.А. про припинення дії договорів оренди землі в зв’язку 

з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 
ради з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1001 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенській,17, який укладений між 
гр.Пилипчуком Олександром Андрійовичем та Баранівською міською радою 17.05.2016 р., і 
зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської 
районної державної адміністрації Житомирської області 19.05.2016 р. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:002:0868. 

2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0770 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенській,17, який укладений між 
гр.Пилипчуком Олександром Андрійовичем та Баранівською міською радою 17.05.2016 р., і 
зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської 
районної державної адміністрації Житомирської області 19.05.2016 р. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:002:0875. 

3. Гр.Пилипчуку О.А. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення 
дії договорів оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 
 
Міський голова                                                                                                         А.О.Душко 

 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                            7 –го 

скликання 
 
від 22 липня 2016 року №288 
 
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.Гончаренку К.І. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Гончаренка К.І. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Гончаренку Костянтину Івановичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна 
ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXXXX, 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.Гончаренку К.І. подати  проект 
землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження  та 
передачі земельної ділянки у власність. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №289 
 
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.Шишенку М.М. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Шишенка 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Шишенку Миколі Михайловичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна 
ділянка розташована в  м.Баранівка, район XXXXXXXXXX, 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.Шишенку 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 

 
Восьмої сесії                                                                                                      7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №290 
 
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.Колотюку Р.Ф. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Колотюка Р.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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Колотюку Руслану Федоровичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 
Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXX, 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.Колотюку Р.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 

 
Восьмої сесії                                                                                                         7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №291 
 
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.Голумбйовському В.П. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Голумбйовського В.П. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Голумбйовському Віктору Павловичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 
Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXXXX, 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.Голумбйовському В.П. подати  
проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                   7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №292 
 
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.Михалюку А.В. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Михалюка А.В. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Михалюку Анатолію Васильовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 2,0000 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.Михалюку А.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 

 
Восьмої сесії                                                                                                      7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №293 
 
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.Жильцову В.М. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Жильцова В.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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Жильцову Віктору Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 
Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 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.Жильцову В.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 

 
Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №294 
 
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.Чубару С.В. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Чубара С.В. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Чубару 
Сергію Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 2,0000 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.Чубару С.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 

 
Восьмої сесії                                                                                               7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №295 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для встановлення 
обладнання виготовлення деревного  
вугілля ФОП Семенюк К.С. 
 
 
Розглянувши заяву ФОП Семенюк К.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення обладнання виготовлення 
деревного вугілля, заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про те, 
що дана земельна ділянка розташована в межах санітарно-захисної зони КП «Баранівка 
міськводоканал» (очисні споруди), керуючись ст.12,114,134 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

         1.   Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з подальшою 
передачею в оренду фізичній особі-підприємцю Семенюк Катерині Сергіївні для встановлення 
обладнання виготовлення деревного вугілля в м.Баранівка (район очисних споруд), так як дана 
ділянка розташована в межах санітарно-захисної зони, де забороняється будівництво об’єктів, 
пов’язаних з постійним перебуванням людей. 

          
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                       7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №296 
 

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.Заєць З.І. 
 
Розглянувши заяву гр.Заєць З.І., технічний паспорт на садибний (індивідуальний) будинок 

№15 по 2 пр.Поліському, свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.06.2016 р., 
керуючись ст.12,40,93,123,124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Заєць Зої 
Іванівні, яка проживає по XXXXXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м.Баранівка,                             
XXXXXXXXXXX, з подальшою передачею в оренду. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Заєць З.І. 

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.Заєць З.І. 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 

 
Восьмої сесії                                                                                               7 –го скликання 
 
від   22 липня 2016 року №297 
 

Про затвердження «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»  
 
 
Розглянувши «Детальний план 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», враховуючи протокол громадських слухань від 12.07.2016 р., 
керуючись ст.10,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної 
документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення на землі промисловості з метою будівництва 
виробничих і допоміжних приміщень промислового призначення по XXXXXXXXX у 
м.Баранівка Житомирської області», який розроблений фізичною особою-підприємцем 
Микитенком В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Восьмої  сесії                                                                                               7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №298 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для  
будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 
з подальшою передачею в постійне 
користування помісній церкві  
Євангельських християн-баптистів 
 
 
Розглянувши клопотання пресвітера помісної церкви Євангельських християн-баптистів 

Боброва О.В., свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення САВ №901884, видане 
виконкомом Баранівської міської ради 09.01.2009 р., керуючись ст.12,92,123,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка помісній церкві Євангельських християн-баптистів, юридична адреса якої: 
м.Баранівка, пр.Кооперативний,12, орієнтовною площею 0,0450 га  для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в  м.Баранівка, 
пр.Кооперативний,12. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Пресвітеру помісної церкви 
Євангельських християн-баптистів Боброву О.В. 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 

 
Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 

 
від  22 липня 2016 року №299 
 
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.Кухарській О.В. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Кухарської О.В. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Дорощенка Михайла 
Олексійовича, який помер, загальною площею 0,1700 га для ведення особистого селянського 
господарства, що знаходиться в районі XXXXXXXXX, та передати її до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка. 

         2.    Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Кухарській Олені Василівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 0,1700 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна 
ділянка розташована в  м.Баранівка, район вул.Польової, і відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Кухарській О.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 

 
Восьмої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від 22 липня  2016 року №300 
 
Про встановлення розміру 
орендної плати за оренду 
земельних ділянок 
 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

встановлення річної суми орендної плати за оренду земельних ділянок в зв’язку з внесенням 
змін до ст.288 Податкового кодексу України, згідно з якою річна сума платежу не може бути 
меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки землі, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.288.5.1 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.   Встановити річну суму платежу за оренду земельних ділянок, які передані в оренду 
громадянам та юридичним особам: 

- Омельчуку Віктору Анатолійовичу – земельна ділянка площею 5,3533 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (риборозведення) по XXXXXXXXX (договір 
оренди землі від 03.11.2009 р.); 

- Ієвлєвій Тетяні Сергіївні – земельна ділянка площею 0,0594 га для ведення особистого 
селянського господарства по XXXXXXXXX (договір оренди землі від 25.02.2012 р.); 

- Ієвлєвій Тетяні Сергіївні – земельна ділянка площею 0,0114 га для ведення особистого 
селянського господарства по XXXXXXXXXX (договір оренди землі від 25.02.2012 р.); 

- Ієвлєвій Тетяні Сергіївні – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 25.02.2012 р.); 

- Саксоніку Михайлу Марковичу – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX (договір 
оренди землі від 17.04.2012 р.); 

- Нікітчиній Ользі Трохимівні – земельна ділянка площею 0,0078 га для особистого 
селянського господарства по XXXXXXXX (договір оренди землі від 21.04.2012 р.); 

- Сусу Борису Борисовичу – земельна ділянка площею 0,4000 га для рибогосподарських 
потреб в районі костелу (договір оренди землі від 15.10.2012 р.); 

- Радчук Галині Миколаївні – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX (договір 
оренди землі від 18.10.2012 р.); 

- Якимчуку Борису Борисовичу – земельна ділянка площею 0,0454 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 04.10.2013 р.); 



- Остапенку Юрію Володимировичу – земельна ділянка площею 0,0800 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 29.07.2014 р.); 

- Веселку Юрію Івановичу – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX (договір 
оренди землі від 30.10.2014 р.); 

- Логвінову Віктору Павловичу – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 11.11.2014 р.); 

- Щербі Миколі Дмитровичу – земельна ділянка площею 0,1732 га для особистого 
селянського господарства по XXXXXXXXXX (договір оренди землі від 21.11.2014 р.); 

- Бортнику Василю Васильовичу, Бортніку Олександру Васильовичу, Бортнику Василю 
Авксентійовичу – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX (договір оренди землі 
від 17.12.2014 р.); 

- Кравчуку Сергію Миколайовичу - земельна ділянка площею 0,0821 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 23.02.2015 р.); 

- Можейко Тетяні Юріївні - земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 28.05.2015 р.); 

- Омельчук Марії Григорівні – земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXXXX 
(договір оренди землі від 17.03.2015 р.); 

- Воронецькій Ірині Володимирівні - земельна ділянка площею 0,0600 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX (договір 
оренди землі від 30.09.2015 р.); 

- ПВКП «Честа» - земельна ділянка площею 0,1464 га змішаного використання по 
XXXXXXX (договір оренди землі від 28.10.2009 р.); 

- ПП «Арко-МД» - земельна ділянка площею 1,0203 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва по XXXXXXX (договір оренди землі від 17.12.2014 р.); 

- ПП «Арко-МД» - земельна ділянка площею 0,2694 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва по XXXXXXXX (договір оренди землі від 17.12.2014 р.), - 
в розмірі 3 відсотків нормативної грошової оцінки землі. 

2. Вищезазначеним громадянам та керівникам підприємств укласти з міською радою 
додаткову угоду до договору оренди землі про зміну розміру орендної плати та зареєструвати її 
відповідно до чинного законодавства. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                  7–го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №301 
 
Про виготовлення технічної  документації  
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Баранівської міської ради            

Шевчук О.Г. щодо необхідності поділу земельної ділянки площею 1,3052 га по вул.І.Франка,1, 
яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка, розглянувши витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
виданий реєстраційною службою Баранівського районного управління юстиції Житомирської 
області №38960964 від 12.06.2015 р., на підставі частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності, керуючись ст.791,122 Земельного 
кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича 

замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
(кадастровий номер – 1820600000:01:006:0001 тран.) площею 1,3052 га для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по 
вул.І.Франка,1, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка, на 
дві окремі земельні ділянки: 

- ділянка №1 – 0,6944 га; 
- ділянка №2 – 0,6108 га. 
2. Доручити спеціалісту із земельних питань Шевчук О.Г. зареєструвати земельні ділянки у 

відділі Держгеокадастру у Баранівському районі та подати технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                      7–го скликання 
 
від 22 липня 2016 року № 302 
 
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.Кравчуку П.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.Кравчуку Петрові Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Кравчуку Петрові Миколайовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0245 га; прибудинкова територія – 0,0212 га; рілля 
– 0,0543 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 – 1820600000:01:001:0982. 

3. Гр.Кравчуку П.М.: 
a. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
b. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 
c. 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 

 
Восьмої сесії                                                                                          7–го скликання 
 
від 22 липня 2016 року № 303 
 
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.Кравчук Ю.В. 
 
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.Кравчук Юзефі Віталівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXXX, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Кравчук Юзефі Віталівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0187 га; прибудинкова територія – 0,0813 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
розташована по вул.Луговій,2 в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0913. 

3. Гр.Кравчук Ю.В.: 
a.   Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
b.   Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 
c.   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 

 
Восьмої сесії                                                                                                  7 –го скликання 

 
від   22 липня 2016 року   №304 
 
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.Кравчуку П.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», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Кравчуку 
Петрові Миколайовичу, який проживає по XXXXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської 
області, загальною площею 0,0199 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка, XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Кравчуку Петрові Миколайовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, 
XXXXXXX, площею 0,0199 га, в тому числі: рілля – 0,0199 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:001:0983. 

3. Гр.Кравчуку П.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 

 
Восьмої сесії                                                                                                  7 –го скликання 

 
від   22 липня 2016 року   №305 
 
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.Кравчук Ю.В. 
 
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», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Кравчук Юзефі 
Віталівні, яка проживає по вул.Луговій,2 в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 
площею 0,0540 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Кравчук Юзефі Віталівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, 
XXXXXXXX, площею 0,0540 га, в тому числі: рілля – 0,0540 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:002:0914. 

3. Гр.Кравчук Ю.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №306 
 

Про поновлення дії 
договору оренди землі 
ТОВ «Термінал-Дента» 
 
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Термінал-Дента» Завацької І.Ю. про поновлення 

дії договору оренди землі, який зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського 
районного управління юстиції Житомирської області 26.07.2013 р., керуючись ст.12,93,124 
Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Поновити терміном на три роки дію договору оренди земельної ділянки, який укладений 
між Баранівською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Термінал-
Дента» для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров,я та соціальної допомоги. 
Земельна ділянка загальною площею 0,0204 га знаходиться в м.Баранівка по вул.Старченка,9 
(розмір орендної плати – 12 % від нормативно-грошової оцінки землі). Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:002:0775. 

2. Директору ТОВ «Термінал-Дента» Завацькій І.Ю. укласти додаткову угоду до договору 
оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

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 

 
Восьмої  сесії                                                                                                           7 –го 

скликання 
від  22 липня  2016 року   №307 
 
Про внесення змін до рішення 
4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. 
№153 
 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Баранівської міської ради           

Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. 
№153 та керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Внести зміни до рішення 4 сесії 7-го скликання Баранівської міської ради від 17.03.2016 

р. №153 «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської 
ради, а саме, слова 

          «- ділянка №1 – 0,0356 га; 
            - ділянка №2 – 0,2238 га.» 
замінити на слова 
          « - ділянка №1 – 0,0456 га; 
             - ділянка №2 – 0,2138 га.» 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої  сесії                                                                                                           7 –го 

скликання 
від  22 липня  2016 року   №308 
 
Про внесення змін до рішення 
49 сесії 6 скликання від 10.07.2015 р. 
№2050, рішення 49 сесії 6 скликання 
від 10.07.2015 р. №2051, рішення 4 сесії 
7 скликання від 17.03.2016 р. №150 
 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 49 сесії 6 скликання від 10.07.2015 р. №2050, рішення 49 сесії 6 
скликання від 10.07.2015 р. №2051, рішення 4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. №150 в зв’язку 
з внесенням змін до ст.288.5.1 Податкового кодексу, згідно з якою річна сума орендної плати не 
може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки землі, та керуючись ст.288 
Податкового кодексу України, ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1.   Внести зміни до рішення 49 сесії 6 скликання від 10.07.2015 р. №2050 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                  
гр.Козирь М.В., гр.Кузнєцовій О.В.», а саме, пункт 3 даного рішення викласти в новій редакції: 

«3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,1000 га в розмірі 3% від 
нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради.» 

2.   Внести зміни до рішення 49 сесії 6 скликання від 10.07.2015 р. №2051 «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду для ведення особистого 
селянського господарства гр.Козирь М.В.», а саме, пункт 3 даного рішення викласти в новій 
редакції: 

«3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,0948 га в розмірі 3% від 
нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради.» 

3.     Внести зміни до рішення 4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. №150 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі 
її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Ночваю П.В.», а саме, пункт 3 даного рішення викласти в новій редакції: 

«3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,0130 га в розмірі 3% від 
нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської ради.» 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від   22 липня 2016 року   №309 
 
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.Макарчук Н.С. 
 
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», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Макарчук Надії 
Степанівні, яка проживає по XXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 
площею 0,0380 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXX  
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Макарчук Надії Степанівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, 
XXXXXXXXX, площею 0,0380 га, в тому числі: рілля – 0,0380 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1507. 

3. Гр.Макарчук Н.С.: 
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 

 
Восьмої сесії                                                                                                                      7 –го 

скликання 
 
від   22 липня 2016 року   №310 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
гр.Макарчук Н.С. 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Макарчук Надії 
Степанівні, яка проживає по XXXXXXXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Макарчук Надії Степанівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, 
вул.Незалежності,26, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, відведені під будівництво – 0,0370 
га; рілля – 0,0630 га, для будівництва і обслуговування житлового будику, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1506. 

3. Гр.Макарчук Н.С.: 
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 

 
Восьмої сесії                                                                                                       7 –го 

скликання 
 
від   22 липня 2016 року   №311 
 
Про звільнення від сплати  
земельного податку в 2017 році 
 
Керуючись ст.25, п.28 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.284.1 Податкового кодексу України, враховуючи клопотання начальника Новоград-
Волинського МУВГ Бонковського І.П. та рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Звільнити від сплати земельного податку в 2017 році: 
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 

заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевого бюджетів; 

-   дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, 
освіти, охорони здоров,я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 

-     комунальні підприємства та установи, створені міською радою; 
-  територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України (за землі, що 

знаходяться під меліоративними каналами та гідротехнічними спорудами); 
-     фізичних осіб відповідно до ст.281 Податкового кодексу України; 
-    юридичних осіб відповідно до ст.282 Податкового кодексу України. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                    7 –го скликання 

 
від 22 липня 2016 року №312 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо впорядкування 
території для містобудівних потреб 
 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25,51 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. виготовлення проекту 
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка орієнтовною загальною площею     
0,1000 га. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, вул.Звягельська (район ТОВ 
«Органік Мілк»), і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб, 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. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                               7 –го скликання 

 
від   22 липня 2016 року   №313 
 
Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, оцінки земель  
та виконавця земельних торгів 
 
Відповідно до ст.134-136 Земельного кодексу України, наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України» від 25.09.2012 р. №579 «Про затвердження Порядку 
закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурентних засадах», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки 
земель та виконавця земельних торгів згідно з додатком 1,2,3,4. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 8 сесії Баранівської міської ради 
VІІ скликання 

від 22.07.2016 р.№313 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 

 оцінки земель та виконавців земельних торгів 
  

Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців 
земельних торгів на конкурентних засадах (далі – Положення) розроблено відповідно до 
Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 25.09.2012р. № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі 
послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах». 

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 
земель  та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі-конкурс) з метою 
забезпечення конкурсних засад, неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності. 
Застосовується Баранівською міською радою при організації земельних торгів у процесі підготовки 
лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису) на земельних торгах, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не 
застосовується. 

1.Загальні положення: 
1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
виконавці робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних торгів (далі - 

виконавці) - суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних видів 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності"; 

вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором 
земельних торгів виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки 
земель, для проведення земельних торгів; 

 конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені 
умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії; 

 конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання 
послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів; 

 підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента, 
підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки 
земель, та/або проведення земельних торгів, а також документи, що підтверджують відповідність 
конкурсної пропозиції умовам конкурсу; 

 претендент - суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну 
документацію, передбачену умовами конкурсу; 

 умови конкурсу - обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для 
участі у конкурсі; 

 учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і 
якого допущено до участі в конкурсі. 

1.2.Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців 
земельних торгів на конкурентних засадах здійснюється комісією з питань визначення переможця 
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів, 
склад якої затверджено відповідно до рішення 6 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 
01.06.2016 р. №229. 

1.3. Основними завданнями та функціями комісії є: 
- визначення умов проведення конкурсу; 
- визначення строку проведення конкурсу; 
- опублікування інформації про проведення конкурсу; 



- розгляд поданих предентентом підтвердних документів на  відповідність їх підпункту 2.3 пункту 
2 цього Положення, повноти та своєчасності подання; 

- визначення учасників конкурсу; 
- розгляд конкурсних пропозицій; 
- визначення переможців конкурсу; 
- визнання конкурсу таким, що не відбувся; 
-складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на 

затвердження. 
1.4. Очолює комісію голова. 
Голова комісії у межах наданих повноважень: 
- скликає засідання комісії; 
- головує на засіданнях комісії; 
-організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням; 
- видає доручення, обов’язкові для всіх членів комісії; 
- у разі порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності 

подання конкурсної документації, письмово повідомляє претендента про недопущення його до 
участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови; 

- у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів. 
1.5. Секретар комісії : 
- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; 
- забезпечує виконання доручень голови комісії; 
- оформляє протоколи засідань комісії. 
1.6. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) 

їх повноваження покладаються на заступника голови комісії та/або одного з членів комісії. На період 
довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) відповідним 
рішенням сесії міської ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії. 

  
2. Підготовка до проведення конкурсу по відбору виконавців послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів: 
  
2.1. Інформація про проведення конкурсу по відбору виконавців послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів повинна містити: 
- мету проведення робіт; 
- дані про земельні ділянки: 
- місце розташування; 
- орієнтовний розмір; 
- цільове призначення; 
- умови конкурсу; 
-перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців; 
- строк подання конкурсної документації; 
- поштову адресу, за якою подаються документи; 
- інформацію про проведення конкурсу: 
- дату, час і місце проведення конкурсу; 
- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони. 
2.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 15 днів до останнього дня прийняття 

конкурсної документації розміщується на офіційному сайті Баранівської міської ради та  у районній 
газеті «Слово Полісся». Одночасно може розміщуватися інформація про проведення конкурсу по 
відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель; 

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових 
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з 
конкурсною пропозицією. 

До підтвердних документів належать: 
-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, 

та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 2 до цього 
Положення; 

 -копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для 
претендента - фізичної особи - підприємця); 



-згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця), згідно з 
додатоком 3; 

 -копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного 
коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); 

-копія(ї) ліцензії(й); 
-копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення 

оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на 
виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель); 

 -копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення 
земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення 
земельних торгів) (за наявності); 

-інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою 
ціною (для претендента на проведення земельних торгів); 

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг 
з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид 
документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік 
вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які 
будуть представлені за результатами виконаних робіт. 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію 
про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, , калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 
визначений в інформації про проведення конкурсу. 

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. 
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії 
2.4. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього 

розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його 
письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови. 

3. Порядок проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 
земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах. 

 3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного 
складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу. 

3.2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів 
враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями: 

 кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною: 
  
 3 бали - найбільша пропозиція; 
  
 2 бали - друга за найбільшою пропозиція; 
  
 1 бал - інші пропозиції. 
  
 3.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з 

виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної 
пропозиції кожного з учасників за такими критеріями: 

 запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт): 
  
 15 балів - найменша пропозиція; 
  
 12 балів - друга за найменшою пропозиція; 
  
 8 балів - третя за найменшою пропозиція; 
  
 7 балів - інші пропозиції; 
  
 запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт): 
  
 5 балів - найменша пропозиція; 
  
 4 бали - друга за найменшою пропозиція; 
  
 3 бали - інші пропозиції; 
  



 кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за 
попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із 
землеустрою): 

  
 3 бали - найбільша пропозиція; 
  
 2 бали - друга за найбільшою пропозиція; 
  
 1 бал - інші пропозиції; 
  
 кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 

місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель): 
  
 3 бали - найбільша пропозиція; 
  
 2 бали - друга за найбільшою пропозиція; 
  
 1 бал - інші пропозиції. 
3.4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, 

пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. 
Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій 

щодо відбору виконавців, згідно з додатком 4 до цього Положення. 
3.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних 

пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, 
секретар та усі присутні на засіданні члени комісії. 

3.6. За наявності лише одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення 
щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки 
від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія 
приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із 
землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання 
вимог підпункту 2.3 пункту 2 цього Положення. 

3.7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на 
участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому 
випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату. 

3.8. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора 
земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу. 

У разі письмової відмови  переможця  від  виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, 
та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів, виконавцем робіт є претендент, який 
набрав другу за кількістю балів позицію, про що йому направляється письмове повідомлення. 

3.9. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження 
результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради 
та  у районній газеті «Слово Полісся», а також (за бажанням організатора земельних торгів) 
публікується у інших друкованих засобах масової інформації регіональної та місцевої сфери. 

3.10. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу не пізніше, ніж протягом 20 днів після 
затвердження результатів конкурсу укладається договір на виконання робіт із землеустрою, та/або 
оцінки земель, або на проведення земельних торгів. 

Секретар міської ради                                                                            Ю.М.Оханський 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
            ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 8 сесії Баранівської міської ради 
VІІ скликання 

            від 22.07.2016 р.№313 
  
  

До конкурсної комісії ___________________________________ 
    (місцезнаходження комісії) 

  
  

ЗАЯВА 
  

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 
виконавців земельних торгів на конкурентних засадах. 

  
  

Заявник:________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) 
  
Керівник:_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові, посада) 
  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи) 
  
Телефон__________________факс___________________e-mail__________________ 
  
Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,або оцінки 

земель або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах 
_______________________________________________________________________ 
(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження) 
  
  
  
«___»_____________20___р. __________________________ 
                                                                                                                                                           
  
  
(підпис керівника)                                                                       М.П. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 3 
до Положення про конкурсний відбір 

виконавців робіт із землеустрою,  
оцінки оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 8 сесії Баранівської міської ради 

VІІ скликання 
від 22.07.2016 р.№313 

  
  

До конкурсної комісії _________________________________ 
(місцезнаходження комісії) 

  
  

ЗГОДА 
на обробку персональних даних 

  
  

Я, _______________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 

2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та 
визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах. 

  
  
  
  
____________________                                               ______________________ 
     (дата)                                                                                                (підпис) 
  
  
  
  
  
  
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 4 

до Положення про конкурсний відбір 
виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки оцінки земель та визначення виконавців 
 земельних торгів на конкурентних засадах 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 8 сесії Баранівської міської ради 

VІІ скликання 
            від 22.07.2016 р.№313 

  
  

Комісія з конкурсного  відбору виконавців робіт із землеустрою, 
 оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах 

  
  

ВІДОМІСТЬ 
підсумків голосування по конкурсних пропозиціях щодо відбору 

виконавців робіт із землеустрою,оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на 
конкурентних засадах 

  
№ п/п 
  
  
Учасник конкурсу 
  
  
Кількість набраних 
голосів/балів 
  
  
  
  
Голова комісії                                _____________                  ______________________ 
       (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 
  
  
Секретар комісії                            _____________                  ______________________ 
       (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 

 
від 22 липня 2016 року №314 
 
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.Бондарчуку Ю.В. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Бондарчука Ю.В. 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Бондарчуку Юрію Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX орієнтовною 
загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна 
ділянка розташована в  м.Баранівка, район АТП, 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.Бондарчуку Ю.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 

 
Восьмої  сесії                                                                                                    7 –го скликання 
від  22 липня  2016 року   №315 
 
Про продаж земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови 
приватному нотаріусу Присяжнюку В.О. 
 
Розглянувши заяву приватного нотаріуса Присяжнюка В.О., звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки по вул.Соборній,17, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП 
«Юрекс», висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 05.07.2016 р., та 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0026 га, яка 

передана в оренду приватному нотаріусу Присяжнюку Василю Олександровичу для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на території Баранівської 
міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,17. 

2. Продати приватному нотаріусу Присяжнюку Василю Олександровичу земельну ділянку 
площею 0,0026 га (кадастровий номер – 1820600000:01:001:0226) за ціною 2 998,00 грн. (дві 
тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім гривень), з них: 3 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 
31515941700038 код 04344386 УДК в Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в 
м.Баранівка по вул.Соборній,17 і надана будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 

4. Приватному нотаріусу Присяжнюку В.О. провести нотаріальне оформлення договору 
купівлі-продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України.  

 
 

 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 РІШЕННЯ 
 

Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №316 
 
Про припинення дії 
договору оренди землі 
 
 
Розглянувши заяву приватного нотаріуса Присяжнюка В.О. про припинення дії договору 

оренди землі в зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії міської ради з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0026 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул.Соборній,17, який укладений між 
приватним нотаріусом Присяжнюком Василем Олександровичем та Баранівською міською 
радою 28.02.2012 р., і зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області 
30.06.2016 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:001:0226. 

2. Приватному нотаріусу Присяжнюку В.О. укласти з Баранівською міською радою угоду 
про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                         А.О.Душко 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року №317 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва 
індивідуальних гаражів гр.Переходюк Л.П.  
 
 
 
Розглянувши заяву гр.Переходюк Л.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів, 
заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про те, що дана земельна 
ділянка належить до земель прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Звягельській,26, керуючись ст.12,42 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

         1.   Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з подальшою 
передачею у власність гр.Переходюк Ліні Петрівні для будівництва індивідуальних гаражів в 
м.Баранівка, XXXXXXXXX, так як дана ділянка належить до земель прибудинкової території. 

          
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                      7 –го скликання 
 
від 22 липня 2016 року №318 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної  власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з подальшою 
передачею у спільну сумісну власність 
співвласникам багатоквартирного 
житлового будинку 
 
 
Розглянувши клопотання співвласників багатоквартирного житлового будинку по 

вул.Звягельській,26 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, керуючись ст.12,42,89 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
спільну сумісну власність земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка співвласникам житлового будинку в м.Баранівка по вул.Звягельській,26 
орієнтовною загальною площею 0,56 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, так як в даний час відсутні права власності на деякі квартири будинку, 
оформлені відповідно до чинного законодавства. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Восьмої  сесії                                                                                                    7 –го скликання 
від  22 липня  2016 року   №319 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка 
для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ 
КС «Добробут» 
 
Розглянувши клопотання голови правління КС «Добробут» Ейсмонта В.А. про передачу в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 
установ, керуючись ст.12,93,124,125 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. Передати кредитній спілці «Добробут», юридична адреса якої: м.Баранівка, 

пр.Кооперативний,2б, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ загальною площею 0,0130 га по пр.Кооперативному,2б в 
межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки – 
1820600000:01:002:0411. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0130 га в розмірі 
12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії міської 
ради. 

3. Голові правління КС «Добробут» Ейсмонту В.А.: 
3.1   Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 
3.2   Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або 

повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 

3.3   Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 

3.4   Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 
 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Восьмої сесії                                                                                                     7 –го скликання 

 
від 22 липня  2016 року №320 
 
Про встановлення розміру 
орендної плати за оренду 
земельної ділянки  
ФОП Федорів Т.О. 
 
 
Розглянувши заяву ФОП Федорів Т.О. про зменшення розміру орендної плати за оренду 

земельної ділянки площею 0,0300 га по вул.Першотравенській,17, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.288.5.1 Податкового 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.   Встановити річну суму платежу за оренду земельної ділянки, яка передана в оренду 
фізичній особі-підприємцю Федорів Тетяні Олександрівні для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості площею 0,0300 га по вул.Першотравенській,17 (кадастровий номер 
ділянки – 1820600000:01:001:0816), - 6% від нормативної грошової оцінки землі. 

2. ФОП Федорів Т.О. укласти з міською радою додаткову угоду до договору оренди землі 
про зміну розміру орендної плати та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №321 

 

Про розгляд листа ВГО «Асоціація малих міст України»  
щодо звернення до Верховної Ради України 
для підтримки законопроекту від 11.12.2015р №3638. 
 
 
    Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 
розглянувши лист Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України» щодо 
звернення до Верховної Ради України для підтримки законопроектувід 11.12.2015р №3638 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стимулювання 
подальшого процесу добровільного об’єднання територіальних громад», міська рада  
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 
1. Лист Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України» щодо звернення 
до Верховної Ради України для підтримки законопроекту від 11.12.2015р №3638 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стимулювання подальшого процесу 
добровільного об’єднання територіальних громад» підтримати.  
 
2. Виконавчому комітету підготувати текст звернення та направити його до відповідного 
профільного комітету Верховної ради України.  
 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регламенту 
та депутатської етики.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                       А. О. Душко   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії        7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №322 
 
Про розгляд депутатського  
звернення Заремби В.Г. 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатське звернення депутата міської ради ВО «Батьківщина» Заремби 
В.Г.щодо забезпечення освітлення в темну пору доби кладки із сторони мікрорайону Заріччя в 
м. Баранівка, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1.  Депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» щодо забезпечення освітлення в 

темну пору доби кладки із сторони мікрорайону Заріччя в м. Баранівка підтримати. 
2. Про  результати  розгляду  запиту  проінформувати голову фракції  ВО «Батьківщина» 

Зарембу В.Г. у термін визначений чинним законодавством. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  
 

 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №323 
 
 
Про розгляд звернення депутата міської ради  
Ковальчука М.В. 
 
  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатське звернення Ковальчука Миколи Васильовичата депутатського корпусу 
Радикальної партії Олега Ляшка, партії УКРОПу Баранівській міській раді стосовно звернення 
до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України 
щодоневідкладного скасування рішення, яким підвищено тарифи на житлово-комунальні 
послуги для населення, а також запровадження мораторію на підвищення з 01 липня 2016 року 
тарифів на ЖКП до покращення соціально-економічної ситуації в країні та заборони 
нарахування і стягнення з населення пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг, міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Депутатське звернення Ковальчука Миколи Васильовичата депутатського корпусу 

Радикальної партії Олега Ляшка партії УКРОП у Баранівській міській раді підтримати. 
2. Виконавчому комітету підготувати текст звернення та направити його до Верховної 

Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодоневідкладного 
скасування рішення, яким підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, а 
також запровадження мораторію на підвищення з 01 липня 2016 року тарифів на ЖКП до 
покращення соціально-економічної ситуації в країні та заборони нарахування і стягнення з 
населення пені за несвоєчасну оплату комунальних послу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію зпитань законності, 
регламенту та депутатської етики.  

 
 

 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 

 
 



 
 

НЕ ПРИЙНЯТО 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №324 
 
Про встановлення мораторію (заборони) 
на введення з 01 липня 2016 року в дію 
підвищених цін і тарифів для населення  
на житлово-комунальні послуги в місті Баранівка 
 

Відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення», Закону України "Про 
житлово-комунальні послуги", Закону України "Про теплопостачання", Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”з метою забезпечення соціального захисту населення, 
дотримання Конституції України, основних принципів державного регулювання цін і тарифів 
на житлово-комунальні послуги для населення, недопущення загострення суспільної напруги 
серед  населення міста Баранівка, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Встановити мораторій (заборону) до 01 жовтня  2016 року на введення в дію 

підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги, а саме: електричну 
енергію, природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, послуги з гарячого водопостачання і водовідведення для населення в місті 
Баранівка. 

2. Заборонити нарахування та стягнення з населення в місті Баранівка пені за 
несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги, зазначені в пункті  1 цього 
рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію зпитань законності, 
регламенту та депутатської етики.  

 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №325 
 
 
Про внесення до порядку денного питання 
«Про спільне звернення депутатів 
міської ради щодо підвищення тарифів» 
 
  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі 
пп. 1 п. 5 ст. 43 «Регламенту міської ради», міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1.Внести до порядку денного питання «Про спільне звернення депутатів міської ради 

щодо підвищення тарифів». 
 

 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії         7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №326 
 
 
Про спільне звернення депутатів 
міської ради щодо підвищення тарифів 
 
  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» взявши до 
уваги спільну думку депутатів Баранівської міської ради  стосовно звернення до Верховної 
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного 
скасування рішення, яким підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, 
міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1.Підготувати  текст звернення до Верховної Ради України, Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодоневідкладного скасування рішення, яким підвищено тарифи 
на житлово-комунальні послуги для населення, а також запровадження мораторію на 
підвищення з 01 липня 2016 року тарифів на ЖКП до покращення соціально-економічної 
ситуації в країні та заборони нарахування і стягнення з населення пені за несвоєчасну оплату 
комунальних послуг. 

2. Виконавчому комітету направити дане звернення до Верховної Ради України, 
Президента України та Кабінету Міністрів України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію зпитань законності, 
регламенту та депутатської етики.  

 
 

 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №327 
 
Про проведення агітаційної роботи 
щодо залучення жителів міста Бараівнка 
на контрактну службу в ЗСУ 

 
Взявши до уваги інформацію начальника відділу забезпечення Баранівського районного 

військового комісаріату Туровського І.Й.  щодо необхідності залучення населення міста 
Баранівка до контрактної служби в Збройних Силах України, керуючись ст. 26. Закону України   
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Виконавчому комітету Баранівської міської ради, відділам та установам  

Баранівської міської ради спільно з Баранівським районним комісаріатом розробити та 
розповсюдити серед населення Баранівка агітаційні матеріали стосовно контрактної служби в 
Збройних Силах України. 

2. Посадовим особам виконавчого комітету Баранівської міської ради, керівникам 
відділів та установ  Баранівської міської ради проводити роботу щодо агітації та залучення 
громадян міста Баранівка до контрактної служби в Збройних Силах України. 

3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради розмістити агітаційний матеріал 
(соціальну рекламу) стосовно контрактної служби в Збройних Силах України на сіті-лайтах 
міста Баранівка.   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію із гуманітарних 
питань соціального захистуучасниківАТО та сімей загиблих військовослужбовців  під час 
проведення АТО. 

 
 
 
 

Міський голова                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №328 
 
Про затвердження Положення про 
помічника-консультанта депутата 
Баранівської міської ради 

 
Розглянувши поданий проект депутатом Зарембою В.Г. Положення про помічника-

консультанта депутата  міської ради, керуючись ч. 3 ст. 29-1 Закону України “Про статус 
депутатів місцевих рад”, ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Баранівськоїміської 
ради скликання (далі – Положення, додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баарнівської міської 
ради Ю.М. Оханського 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток до рішення 8-ї сесії 
7-го скликання від 22 липня 2016 року №328 

ПОЛОЖЕННЯ 
про помічника-консультанта 

депутата,Баранівської міської ради 

 
 Р о з д і л  I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 1.1. Депутат міської ради (надалі – депутат)  може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий 
статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", 
іншими законами та цим Положенням. 
 1.2. Помічником-консультантом депутата  може бути лише громадянин України. 
 1.3. Помічник-консультант працює на громадських засадах.. 
 1.4. Помічник-консультант у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а 
також цим Положенням. 
 РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА – КОНСУЛЬТАНТ 
 2.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи 
здійснює особисто депутат. 
 2.2. Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах п’яти) помічників-консультантів, 
які працюють на депутата. 
2.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата ради здійснюється на підставі письмового 
подання цього депутата на ім'я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
на  цю посаду.  
До подання додаються дві фотографії та особиста заява особи на ім'я секретаря ради, яку зараховують на 
посаду помічника-консультанта депутата ради. У заяві повинні бути відомості про:  
громадянство України;  
освіту;  
місце роботи (за наявності);  
засоби зв’язку – номер телефону (стаціонарного, мобільного), адреса електронної пошти, поштова 
адреса.  
Реєстрацію  помічників-консультантів веде секретар міської ради у журналі   реєстрації помічників – 
консультантів депутатів Баранівської міської ради  Секретар міської ради протягом 5 робочих днів .  
2.5. За письмовим поданням депутата  ради на ім'я секретаря ради протягом 5 робочих днів  помічнику-
консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення, опис якого затверджується радою.  
Секретар міської ради веде журнал виданих посвідчень помічника – консультанта депутата Баранівської 
міської ради . 
2.6. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:  
1) особистою заявою про складення повноважень;  
2) за письмовим поданням депутата, помічником-консультантом якого він є;  
3) припиненням повноважень депутата міської ради, за поданням якого він був зарахований цю посаду;  
4) припинення громадянства України помічником-консультантом;  
5) з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві 
відповідно до статті 5, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;  
6) визнання недієздатним помічника-консультанта;  
7) смерті помічника-консультанта;  
8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним  вироком  суду або вчинення корупційного 
правопорушення;  
9) закінченням терміну повноважень Баранівської міської ради .  
Посвідчення помічника-консультанта вважається недійсним та підлягає поверненню у разі припинення 
його повноважень.  
 
Р о з д і л III . ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА 
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ. 
 
 3.1. Помічник-консультант депутата має право:  
 1) позачергово бути прийнятим заступниками міського голови,  входити і перебувати у приміщенні 
міської ради, її  відділів та управлінь за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, 
дотримуючись встановленого розпорядку роботи; 



 2) бути присутнім на пленарних  засіданнях міської ради у відведених для цього місцях, засіданнях 
виконавчого комітету; 
 3) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій міської ради за 
письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;  
 4) на ознайомлення з актами прийнятими міською радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а 
також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою 
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та міською радами, органами 
виконавчої влади; 
 5) отримувати за письмовим зверненням депутата  від виконавчих органів та посадових осіб міської 
ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у 
встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, 
інформаційні та довідкові матеріали; 
 6) отримувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за 
дорученням депутата ; 
 7) оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях 
міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних 
комісій; 
 8) за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою керівників  виконавчих органів міської 
ради користуватися розмножувальною та обчислювальною  технікою. 
 3.2.  Помічник-консультант депутата зобов’язаний: 
 1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення; 
 2)  при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання 
повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата; 
 3) дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками 
виконавчого апарату міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; 
 4) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських 
повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 
 5) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами 
підприємств, установ та організацій; 
 6) виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчими органами 
міської ради та їх посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, 
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями; 
 7) допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою або поданих 
на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство; 
 8) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів 
виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 
 9) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне 
надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання; 
 10) надавати депутату організаційно-технічну  та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним 
депутатських повноважень; 
 Р о з д і л  IV.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата міської ради, 
невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата селищної ради, а також 
недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації або надання 
завідомо неправдивої інформації. 
5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата 
міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або 
притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно 
повідомляють депутата міської ради. 
 4.1. Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та 
повноваження і використовує його у випадках, передбачених законодавством. 
 4.2. Посвідчення помічника-консультанта депутата  міської ради видається  відділом організаційно-
правової роботи міської ради за письмовим поданням депутата . 
 4.3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата з посади його посвідчення вважається 
недійсним, яке він зобов’язаний повернути  органу, який видав посвідчення. 
 4.4. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради затверджується міською 
радою . 4.1. Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його 



особу та повноваження і використовує його у випадках, передбачених законодавством. 
 4.2. Посвідчення помічника-консультанта депутата  міської ради видається  відділом організаційно-
правової роботи міської ради за письмовим поданням депутата . 
 4.3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата з посади його посвідчення вважається 
недійсним, яке він зобов’язаний повернути  органу, який видав посвідчення. 
 4.4. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради затверджується міською 
радою . 

Додаток 
ОПИС 

посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради 
1. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради являє собою чотирикутник розміром 
10 см х 7 см у ламінованій обкладинці. 
2. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення міститься кольорова фотографія помічника-
консультанта депутата міської ради розміром 3 см х 4 см. 
3. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого 
змісту: 
«Баранівська міська рада 
посвідчення № _____/____». 
4. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради складається з номера 
посвідчення депутата селищної ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того 
ж депутата міської ради. 
5. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
помічника – консультанта та зазначено, що помічник-консультант працює на «громадських 
засадах». 
6. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Секретар 
Баранівської міської ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням 
прізвища. 
7. Підпис секретаря ради, фотографія помічника – консультанта депутата селищної ради 
скріплюються малою гербовою печаткою Баранівської міської ради. 
8. Наступним рядком у лівому нижньому куті вміщено напис: «Видано» із зазначенням дати. 
9. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на 
синьо-жовтому фоні. 
10. На зворотному боці посвідчення посередині у п’яти рядках вміщено текст такого змісту: 
“Баранівська міська рада 
Помічник-консультант 
депутата Баранівської міської ради 
Прізвище ім’я по батькові депутата міської ради 
 
Секретар ради                                                                                        Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НЕ ПРИЙНЯТО 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №329 
 
Про затвердження Положення про надання  
одноразової матеріальної допомоги  
на виконання депутатських повноважень 
 для мешканців м.Баранівка 

 
Розглянувши поданий проект депутатом Зарембою В.Г. Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців 
м.Баранівка, керуючись ч. 3 ст. 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 
25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання 
депутатських повноважень для мешканців м. Баранівки (далі – Положення, додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баарнівської міської 
ради Ю.М. Оханського 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Додаток до рішення 8-ї сесії 

7-го скликання від 22 липня 2016 року №329 
ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги 

на виконання депутатських повноважень для мешканців м.Баранівка 
1. Загальні положення 
1.1 Дане положення розроблено з метою зміцнення ролі та авторитету депутатського корпусу 
Баранівської міської ради серед мешканців міста. 
1.2. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських 
повноважень для мешканців м. Баранівки (надалі – Положення) визначає порядок надання 
одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Баранівки, у тому числі інвалідам, 
багатодітним сім'ям, одиноким матерям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, іншим категоріям громадян, зареєстрованих у м. Баранівка. 
2. Джерела фінансування 
2.1. Фонд депутата міської ради утворюється за рахунок коштів міського бюджету. 
2.2. Загальна сума фонду та його розмір у розрахунку на кожного депутата визначається при 
затвердженні  або  перерозподілу  міського бюджету. 
3. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги: 
3.1. Для отримання допомоги мешканці звертаються із заявою безпосередньо до депутата  
міської ради. 
3.2. До заяви додаються такі документи:  
3.2.1. Довідка про склад сім’ї заявника за місцем реєстрації . 
3.2.2Відповідні документи, які підтверджують необхідність його лікування оперування по 
житєво важливих показаннях (довідка лікувальної установи ), акт обстеження матеріально 
побутових  умов проживання заявника та довідки про доходи заявника та членів його сім'ї 
знаходиться на, які проживають разом з заявником та ведуть спільне господарство. Якщо 
заявник проживає один, знаходиться на стаціонарному лікуванні, то у разі тяжкого 
захворювання допомог а надається без обстеження матеріально побутових умов проживання та 
надання відповідних довідок 
3.2.3. Довідки про доходи членів сім'ї за попередні шість місяців (у разі, якщо працездатна 
особа працездатного віку не працює, подається документ, що засвідчує тимчасову 
непрацездатність, або копія трудової книжки тощо).  
3.2.4. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі наявності).  
3.2.5. Інші документи (залежно від обставин, що склалися). 
3.2.6. Копія паспорта. 
3.2.7. Копія ідентифікаційного номера. 
3.2.8. Рахунок у банківській установі (за наявності). 
3.3. Депутат міської ради визначає розмір допомоги та скеровує подання з пакетом документів    
секретарю міської ради для подальшого розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради з 
питань планування бюджету. 
3.4.Допомога може надаватися за поданням декількох депутатів міської ради у межах суми 
коштів, виділених на виконання депутатських повноважень відповідно до рішення міської ради 
про міський бюджет 
3.5. Розмір одноразової матеріальної допомоги визначає депутат міської ради у кожному 
конкретному випадку залежно від матеріального стану та складності проблеми заявника, але не 
більше розміру затвердженому у міському бюджету. 
Розмір допомоги, визначений депутатом міської ради, не підлягає коригуванню . 



 
3.6. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік. Отримання особою 
одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. 
Баранівкане є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел. 
3.7. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює бухгалтерія міської ради на підставі 
рішення Баранівської міської ради  
3.8. Сума коштів, виділена депутатові міської ради на виконання депутатських повноважень, 
визначається відповідно до рішення міської ради про міський бюджет м.Баранівка . 
3.9. У разі невикористання коштів, виділених депутатові міської ради, до 1 грудня відповідного 
року, комісія з питань бюджету вносить пропозиції щодо перерозподілу цих коштів на інші 
види видатків. 
3.9.1. У випадку дострокового припинення повноважень депутата міської ради: 
- право на використання коштів, нерозподілених попереднім депутатом, переходить до 
депутата, який за рішенням  міської  виборчої комісії з виборів депутатів міської ради визнаний 
депутатом міської ради; 
- якщо мандат депутата залишається вільним до початку нового бюджетного календарного 
року, невикористані депутатом кошти  розподіляються між  чинними депутатами  міської ради  
у рівних частках. 
4. Порядок звітування про використання коштів 
4.1. Бухгалтерія міської ради здійснює персоніфікований облік коштів фонду депутата міської 
ради.  
 4.2. Подання  депутатів міської ради разом з первинними документами зберігаються у 
бухгалтерії міської ради. 
5. Заключні положення 
5.1. Контроль за використанням коштів фонду депутата міської  ради здійснює постійна комісія 
міської ради з питань  бюджету . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕ ПРИЙНЯТО 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Восьмої сесії         7 –го скликання 
 
від  22 липня 2016 року    №330 
 
Про затвердження Положення про надання  
матеріальної допомоги громадянам 
за їх особистими зверненнями  
до Баранівської міської ради  

 
Розглянувши поданий проект депутатом Зарембою В.Г. про надання матеріальної 

допомоги громадянам за їх особистимизверненнями до Баранівської міської ради, керуючись ч. 
3 ст. 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії,міська 
рада 
  
ВИРІШИЛА: 
     1. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги громадянам за їх особистими 
зверненнями до Баранівської міської ради (далі – Положення, додається). 
     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баарнівської міської ради 
Ю.М. Оханського 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток до рішення 8-ї сесії 

7-го скликання від 22 липня 2016 року №330 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання матеріальної допомоги громадянам за їх особистими 

зверненнями до Баранівської міської ради 

 
1 .Загальні положення 
1.1.Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
(далі-матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення міста Баранівка, у 
тому числі інвалідам, багатодітним сім”ям, одиноким матерям, дітям-сиротам, дітям, 
позбавлених батьківського піклування, іншим категоріям громадян, які опинилися в складних 
життєвих обставинах  за їх особистими зверненнями до міської ради створене на виконання 
Програми соціальний захист населення територіальної громади селища, яка фінансується з 
міського бюджету. 
 1.2. Матеріальна допомога надається незахищеним верствам населення – членам 
територіальної громади м. Баранівки, що проживають та зареєстровані на території міста. 
 1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 
поточний рік. 
 1.4. Матеріальна допомога надається за рішенням сесії міської ради за умови настання 
непередбачених надзвичайних ситуацій (пожежа, підтоплення, стихійне лихо, смерть родича, 
довготривала хвороба, важкий фінансовий стан, тощо), які сім”я не може подолати без 
сторонньої підтримки. 
 1.5. Під матеріальною допомогою, яка надається громадянам міста Баранівки за їх особистими 
зверненнями в орган місцевого самоврядування, маються на увазі такі види допомоги 
1.5.1 .Грошова допомога на проживання; 
1.5.2. Грошова допомога на лікування у разі захворювання; 
 1.5.3 .Грошова допомога при складних життєвих ситуаціях; 
1.5.4. Грошова допомога на оперування; 
 1.5.5. Грошова допомога на поховання;  
2. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 
2.1. Заява про надання матеріальної допомоги з пакетом відповідних документів розглядається 
міським головою та передається  секретарю міської ради для подальшого розгляду на 
засіданнях постійної комісій міської ради з питань  бюджету. 
 2.2.Робота, пов’язана з підготовкою документів на розгляд постійної депутатської комісії про 
виділення коштів, повідомлення заявника про відмову в наданні допомоги та облік 
незахищених верст громадян, які звертаються за матеріальною допомогою, покладається на 
секретаря міської ради. 
2.3.Звернення щодо надання матеріальної допомоги  розглядаються протягом 30  календарних 
днів. 
2.4.Інформація заявнику про надання матеріальної допомоги або про відмову в ній повинна 
надаватися згідно із Законом України «Про звернення громадян». 
 3. Порядок надання грошової допомоги на проживання: 
3.1. Грошова допомога може надаватися сім'ї (до складу сім'ї входять особи, які проживають в 
одному  приміщенні і ведуть спільне господарство), або самотнім жителям міста. 
3.2. Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги є заява громадянина 
до міської ради, акт обстеження матеріально побутових умов проживання заявника та довідки  
про доходи заявника та членів його сім'ї, які проживають разом з заявником та ведуть спільне 
господарство. 



3.3.При визначенні розміру допомоги або при відмові в наданні такої допомоги, комісія 
обов'язково приймає  до уваги такі обставини: вік, стан здоров'я заявника, його матеріальний та 
сімейний стан, наявність родичів або опікунів, які зобов'язані згідно з законодавством  
утримувати заявника із урахуванням їх можливостей, наявність можливості покращити своє 
становище за рахунок власної праці або власних матеріальних  ціностей. 
3.4.Грошова допомога при відсутності коштів на проживання, лікування у разі захворювання, 
оперуванні та при складних життєвих ситуаціях не носить постійного характеру, а є додатком 
до існуючого доходу і може надаватися для сім'ї (громадянина) не більше одного разу на рік. 
 3.5. Допомога призначається згідно рішення міської ради . 
 3.6. Проект рішення ради  про надання допомоги готує секретар міської ради  в  термін до 30 
днів з моменту реєстрації заяви 
 3.7.Розмір грошової допомоги на проживання, лікування у разі захворювання, оперування та 
при складних життєвих ситуаціях визначається комісією. Усі питання, щодо надання допомоги 
потребує розгляду та прийняття рішення сесії Баранівської міської ради. 
 3.8.Протокол засідання комісії та її рішення затверджуються Головою комісії. 
3.9.Виплата сум грошової допомоги отримувачу проводиться бухгалтерією міської ради. 
4. Порядок надання грошової допомоги на лікування. 
4.1. Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування або 
оперування є заява громадянина до міської ради, відповідні документи, які підтверджують 
необхідність його лікування оперування по житєво важливих показаннях (довідка лікувальної 
установи ), акт обстеження матеріально побутових  умов проживання заявника та довідки про 
доходи заявника та членів його сім'ї знаходиться на, які проживають разом з заявником та 
ведуть спільне господарство. Якщо заявник проживає один, знаходиться на стаціонарному 
лікуванні, то у разі тяжкого захворювання допомог а надається без обстеження матеріально 
побутових умов проживання та надання відповідних довідок. Розмір матеріальної допомоги при 
таких обставинах визначається, виходячи з інформації про доходи громадянина, одержані з 
місця роботи заявника або з органів, які  здійснюють виплату пенсії з урахуванням терміну 
лікування та вартості необхідних ліків. 
4.2.По дальший порядок розгляду заяви та прийняття рішення передбачено п.п.3.4-3.9 цього 
Положення. 
5.Порядок надання грошової допомоги при складних життєвих ситуаціях: 
5.1.Грошова допомога надається жителям  містаБаранівки в ситуаціях, коли самотній житель 
або сім'я залишилися без засобів для існування по незалежним від них обставинам (стихійне 
лихо, пожежа, нещасний випадок, крадіжка коштів або майна та інше). 
5.2.Підставою  для розгляду питання про надання грошової допомоги в складних життєвих 
ситуаціях є: заява жителя до селищної ради, відповідні документи, які підтверджують складні 
життєві ситуації та акт обстеження матеріально побутових умов проживання заявника. 
5.3.Подальший порядок розгляду заяви та прийняття рішення передбачено п.п.3.4-3.9 цього 
Положення 
6.Надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб мешканців міста 
Баранівка здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 
2007 р. No. 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 
померлого» 
6.1.Грошова допомога на поховання померлої особи надається за умови проживання її в місті 
Барнівка на момент смерті, за рахунок коштів бюджету міста. 
6.2.Грошова допомога на поховання надається, якщо особа, яка здійснила поховання, 
звернулась 
із заявою про її виплату не пізніше шести місяців після смерті особи. 
6.3.Для одержання грошової допомоги на поховання до міської ради за останнім місцем 
проживання померлої особи необхідно подати такі документи: 
 заява; 
 копія паспорта; 
 довідка про смерть ; 



довідка з органів Пенсійного фонду про те, що померла особа не отримувала пенсію;  
 довідка з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на обліку, як безробітна; 
 копія трудової знижки померлої особи (перша сторінка та останній запис); 
 копія ідентифікаційного номеру заявника. 
 Заявнику необхідно мати при собі паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, яка буде 
отримувати допомогу на поховання. 
 6.4.Грошова допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на 
повному  
державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання 
здійснюється  
виконавцем волевиявлення померлого, або особою, яка зобов'язалася поховати померлого). 
7. Заключні положення 
7.1. Контроль за повнотою пакету документів, необхідного для отримання матеріальної 
допомоги, покладається на секретаряміської ради. 
7.2. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера  
міської ради. 
7.3. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям 
громадян, використовуються лише за цільовим призначенням. Контроль за цільовим 
використанням коштів покладається на міського голову та головного бухгалтера . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Восьмої сесії        7 –го скликання 
від  22 липня 2016 року    №331 
 
Про розгляд депутатського  
запиту  Заремби В.Г. 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатській запит  депутата міської ради ВО «Батьківщина» Заремби 
В.Г.щодозупинення будівельних робіт на МГЕС  р. Случ в м. Баранівка, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Депутатській запит Заремби В.Г.щодо зупинення будівельних робіт на МГЕС р. 

Случ в м. Баранівка підтримати. 

2. Депутатський запит, для надання інформації, направити директору ТОВ  «Сайенс 
Інновейшен Продакшин» Нікуліну Д.О. 

3.  Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати депутатів міської 
ради на наступному засіданні ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  

 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 


