
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №351 
 

Про звернення гр. Пулковської Р.М. 
 

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

Пулковської Р.М. щодо депутата міської ради Драгана Ю.А., керуючись   Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради  

 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію секретаря ради Оханскього Ю.М. щодо розгляду заяви Пулковської Р.М. 

щодо депутата міської ради Драгана Ю.А. взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №352 
 

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», 10-та сесія    

Баранівської  міської ради 7-го скликання 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету відповідно даних додатку №  

1.1  та затвердити  на 2016 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 12684523 гривні, в тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету 11273148 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 1411375 

гривні, у тому числі бюджету розвитку 242403 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 12766708 гривень, в тому числі видатки загального 

фонду міського бюджету 9295357 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 

3471351 гривень, згідно з додатком №2, до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету 

на 2016 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 9295357 гривни та спеціальному 

фонду 3471351 гривень згідно з додатком №3, до цього рішення. 

3.При внесенні змін до бюджету за результатом виконання станом на 01.10.2016 

забезпечити в  першу чергу: 

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

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, 

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

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

4. Додатки №1-3до цього рішення  в новій редакції та додаток 1.1 є його невід’ємною 

частиною.  

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

питань бюджету. 

 
 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 

 
 

 

 

 

 

 



 
        Додаток  1 

      
до рішення № 352  10-ї сесії  Баранівської 

міської  ради  

      7-го скликання від 16 вересня  2016 року 

     Доходи Баранівського міського бюджету на 2016 рік     

        (грн.) 

Спеціальний фонд 

Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
Разом 

у т.ч бюджет 
розвитку 

Разом 

1 2 3 4 5 6=(гр.5+гр.4) 

10000000 Податкові надходження 7515134,00 10487,00 0,00 7525621,00 

11000000 
Податки на доходи,податки на прибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств  0,00 0,00 0,00 0,00 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ  

комунальної власності 
0,00 0,00 0,00 0,00 

13000000 
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

72480,00 0,00 0,00 72480,00 

13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 69000,00 0,00 0,00 69000,00 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини,заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 

69000,00 0,00 0,00 69000,00 

13030200 Рентна плата за користування надрами 3480,00 0,00 0,00 3480,00 

14040000 
Акцизний податок з ввезених на територію України 
підакцизних товарів,продукції 

2600917,00 0,00 0,00 2600917,00 

14030200 Ликеро-горілчана продукція 800917,00 0,00 0,00 800917,00 

14030600 Тьютюн та тютюнові вироби 500000,00 0,00 0,00 500000,00 

14031100 Скраплений газ 750000,00 0,00 0,00 750000,00 

14031700 Бензин моторний для автомобілів 550000,00 0,00 0,00 550000,00 

18000000 Місцеві податки  4841737,00 0,00 0,00 4841737,00 

18010000 Податок на  майно 1301037,00 0,00 0,00 1301037,00 

18010100 
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками 

обєктів житлової нерухомості 

2000,00 0,00 0,00 2000,00 

180102 
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками обєктів 

житлової нерухомості 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 

180103 
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками обєктів 

житлової нерухомості 

5000,00       

180104 
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками обєктів 

житлової нерухомості 

25000,00       

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 170000,00 0,00 0,00 170000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 560000,00 0,00 0,00 560000,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 160000,00 0,00 0,00 160000,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 342000,00 0,00 0,00 342000,00 

18030000 Туристичний збір 0,00 0,00 0,00 0,00 

18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 0,00 0,00 0,00 0,00 

18040000 Збір за провадження деяких видів госпдіяльності 32037,00 0,00 0,00 32037,00 

18050000 Единий податок 3540700,00 0,00 0,00 3540700,00 

18050200 Единий податок  0,00 0,00 0,00 0,00 

18050300 Единий податок з юридичних осіб 1235700,00 0,00 0,00 1235700,00 

18050400 Единий податок з фізичних осіб 2300000,00 0,00 0,00 2300000,00 

18050500 Единий податок з виробників с-г прод. 5000,00 0,00 0,00 5000,00 

19000000 Інші податки та збори 0,00 10487,00 0,00 10487,00 

19010000 Екологічний податок 0,00 10487,00 0,00 10487,00 

19010100 
Надходження від викидів забруднюючих речовин  в  
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

0,00 6000,00 0,00 3500,00 

19010200 
Надходження від викидів забруднюючих речовин  

безпосередньо у водні обєкти 
0,00 300,00 0,00 100,00 



19010300 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на обектах,крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

0,00 4187,00 0,00 4187,00 

19010500 
Надходження від здійснення торгівлі  на митній території 
України паливом власного виробництва та/або виробленим з 

давальницької сировини податковими агентами 

0,00 0,00 0,00 900,00 

20000000 Неподаткові надходження 216866,00 1171885,00 13400,00 1388751,00 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 0,00 0,00 0,00 

22000000 
Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

216866,00 0,00 0,00 216866,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 140166,00 0,00 0,00 140166,00 

22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 140166,00 0,00 0,00 140166,00 

22090000 Державне мито 76700,00 0,00 0,00 76700,00 

22090100 
Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення  документів,у тому числі  за оформлення 
документів  на спадщину і дарування 

59700,00 0,00 0,00 59700,00 

22090200 
Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення  документів,у тому числі  за оформлення 
документів  на спадщину і дарування 

0,00 0,00 0,00 0,00 

22090400 
Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення  документів,у тому числі  за оформлення 
документів  на спадщину і дарування 

17000,00 0,00 0,00 17000,00 

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 20923,00 13400,00 41846,00 

24060000 Інші надходження 0,00 20923,00 13400,00 20923,00 

240600300 Інші надходження 0,00     0,00 

24062100 
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 
законодавства про  охорону  навколишнього природного  

середовища 

0,00 0,00 0,00 0,00 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста 
0,00 20923,00 13400,00 20923,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 1150962,00 0,00 1150962,00 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із  законодавством 

0,00 1150962,00 0,00 1150962,00 

25010100 
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно 

з їх основною діяльністю 
0,00 1095962,00 0,00 1095962,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 55000,00 0,00 55000,00 

25010400 
Надходження  бюджетних установ  від реалізації в 

установленому порядку майна(крім нерухомого майна) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 184988,00 184988,00 184988,00 

31000000 Надходження від продажу 0,00 0,00 0,00 0,00 

31010200 Кошти від реалізації  безгосподарного майна 0,00 0,00 0,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 184988,00 184988,00 184988,00 

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 184988,00 184988,00 184988,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній обо комунальній власності,та земельних ділянок,які 
знаходяться на території Автономної республіки Крим 

0,00 184988,00 184988,00 184988,00 

40000000 Офіційні трансферти 3541148,00 44015,00 44015,00 3585163,00 

41000000 Від органів державного управління 3541148,00 0,00 0,00 3541148,00 

41020000 Дотації 0,00 0,00 0,00 0,00 

41020300 
Дотація вирівнювання,що одержуються з районних та міських 
(міст Києва  і Севастополя,міст республіканського  і обласного 

значення)бюджетів 

0,00 0,00 0,00 0,00 

41030000 Субвенції 3541148,00 44015,00 44015,00 3585163,00 

41034400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності  у населених пунктах 

0,00 0,00 0,00 0,00 

41035000 Інші субвенції 3541148,00 44015,00 44015,00 3585163,00 

41036603 Різниця в тарифах на водовідведення-водопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всього 11273148,00 1411375,00 242403,00 12684523,00 

       

 Секретар ради   Ю.М.Оханський 

 Виконавець   О.Демянюк   097(4505048)     

         



 
         Додаток  2 

         до рішення   № 352 10-ї сесії 

         Баранівської  міської ради 7-го скликання 

         від 16 вересня   2016 року 

 Видатки   міського  бюджету   на 2016 рік  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуваня місцевих бюджетів  

            (грн) 

             

Видатки загального фонду Видатки спеціального  фонду 

з них з них з них 
Код 

тимчасов
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів Всього оплата 

праці 

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії 

Всього 
споживанн

я 
опла

та 
прац

і 

комунал
ьні 

розвитку бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 
передаютьс

я із 
загального 
фонду до 
бюджету 

розвитку(с
пеціальний 

фонд) 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 

010000 Державне управління 1571800,00 1114145,00 180000,00 181523,00 14000,00 0,00 0,00 167523,00 167523,00 71600,00 1753323,00 

010116 Органи місцевого самоврядування 1571800,00 1114145,00 180000,00 181523,00 14000,00 0,00  167523,00 167523,00 71600,00 1753323,00 

070000 Освіта 3329723,00 2482247,00 392222,00 929095,00 474499,00 0,00 3000,00 454596,00 454596,00 447596,00 4258818,00 

070101 Дошкільні заклади освіти 3329723,00 2482247,00 392222,00 929095,00 474499,00 0,00 3000,00 454596,00 454596,00 447596,00 4258818,00 

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 231100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231100,00 

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 211100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211100,00 

090501 Організація та проведення громадських робіт 20000,00          20000,00 

100000 Житлово-комунальне господарство 1729241,00 909833,00 100000,00 815927,00 644730,00 0,00 20000,00 171197,00 171197,00 84527,00 2545168,00 

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 15727,00 0,00 0,00 4527,00 0,00 0,00 0,00 4527,00 4527,00 4527,00 20254,00 

100203 Благоустрій міст, сіл,селищ 1513614,00 909833,00 100000,00 811400,00 644730,00  20000,00 166670,00 166670,00 80000,00 2325014,00 

100601 Різниця в тарифах 199900,00          199900,00 

100602 Різниця в тарифах    0,00 0,00      0,00 

110000 Культура і мистецтво 1058425,00 725516,00 123990,00 12075,00 12075,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 1070500,00 

110201 Бібліотеки 40000,00 30481,00 8100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 

110204 Будинок культури 818425,00 695035,00 115890,00 12075,00 12075,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 830500,00 



110502 Видатки на культурно-масові заходи 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  200000,00 

130000 Фізична культура і спорт 416842,00 262560,00 78873,00 5658,00 5658,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 422500,00 

130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 381842,00 262560,00 78873,00 5658,00 5658,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 387500,00 

130112 Інші видатки(підтримка футболу) 35000,00          35000,00 

150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 193661,00 193661,00 0,00 0,00 0,00 193661,00 193661,00 193661,00 

150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування    193661,00 193661,00    193661,00 193661,00 193661,00 

160000 Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство 10000,00 0,00 0,00 3110,00 3110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13110,00 

160101 Землеустрій 0,00 0,00 0,00 3110,00 3110,00 0,00 0,00   0,00 3110,00 

160903 
Програми в галузі сільського господарства,лісового 

господарства,мисливства та рибальства 
10000,00          10000,00 

170000 
Транспорт, дорожне господарство,зв'язок,телекомунікації та 
інформатика 

687156,00 0,00 0,00 1244815,00 0,00 0,00 0,00 1244815,00 1244815,00 1244815,00 1100000,00 

170703 
Видатки на проведення робіт, повязаних із 

будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

687156,00 0,00 0,00 1244815,00 0,00 0,00 0,00 1244815,00 1244815,00 1244815,00 1931971,00 

180000 Інші послуги, пов’язані  з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180409 
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 261070,00 0,00 0,00 85487,00 85487,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 346557,00 

200700 Інші природоохоронні заходи 36070,00          36070,00 

230000 Обслуговування боргу 20000,00   0,00       20000,00 

240000 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 10487,00 10487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10487,00 

240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 10487,00 10487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10487,00 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 205000,00   25000,00 25000,00   0,00 75000,00  230000,00 

250344 Субвенція  з місцевого бюджету на виконання програм СЕКР регіонів 25000,00          25000,00 

250404 Інші видатки 30000,00          30000,00 

250500 
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів 

   75000,00 75000,00    75000,00  75000,00 

250380 Інші субвенції (БДТ) 150000,00          150000,00 

 ВСЬОГО ВИДАТКІВ 9295357,00 5494301,00 875085,00 3471351,00 1433220,00 0,00 30000,00 2038131,00 2306792,00 2042199,00 12766708,00 

             

          

 Секретар ради     Ю.М.Оханський   

             

 Виконавець            

 О.Демянюк (097) 4505048         

 



 
         Додаток   3 
         до рішення №  352 
         10-ї сесії   Баранівської міської ради 7-го скликання 
         від  16 вересня  2016  року 
  Розподіл видатків Баранівського міського бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
            (грн.) 
             

Видатки 
загального 

фонду 
  

Видатки 
спеціально
го  фонду 

      
Код 

відомчо
ї 

класифі
кації 

видаткі
в 

Назва головного 
розпорядника коштів 

з них з них з них 

Код 
тимчас

ової 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредит
ування 
місцеви

х 
бюджет

ів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

Всього 

оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії 

Всього 
споживанн

я 
оплат

а 
праці 

комуналь
ні 

розвитку 

бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальни
й фонд) 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 
01 Баранівська міська рада 8423201,00 5494301,00 875085,00 3471351,00 1433220,00 0,00 30000,00 2038131,00 2306792,00 2042199,00 12766708,00 

010000 Державне управління 1571800,00 1114145,00 180000,00 181523,00 14000,00 0,00 0,00 167523,00 167523,00 0,00 1753323,00 

010116 
Органи місцевого 
самоврядування 

1571800,00 1114145,00 180000,00 181523,00 14000,00 0,00  167523,00 167523,00 71600,00 1753323,00 

070000 Освіта 3329723,00 2482247,00 392222,00 929095,00 474499,00 0,00 3000,00 454596,00 454596,00 447596,00 4258818,00 
070101 Дошкільні заклади освіти 3329723,00 2482247,00 392222,00 929095,00 474499,00 0,00 3000,00 454596,00 454596,00 447596,00 4258818,00 

090000 
Соціальний захист та 
соціальне забезпеченняі 

231100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231100,00 

090412 
Інші видатки на соціальний 
захист населення 

211100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211100,00 

090501 
Організація та проведення 
громадських робіт 

20000,00          20000,00 

100000 
Житлово-комунальне 
господарство 

1729241,00 909833,00 100000,00 815927,00 644730,00 0,00 20000,00 171197,00 171197,00 84527,00 2545168,00 

100202  15727,00   4527,00    4527,00 4527,00 4527,00 20254,00 

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1513614,00 909833,00 100000,00 811400,00 644730,00 0,00 20000,00 166670,00 166670,00 80000,00 2325014,00 

100601 Різниця в тарифах 199900,00   0,00 0,00  0,00    199900,00 

110000 Культура і мистецтво 1058425,00 725516,00 123990,00 12075,00 12075,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 1070500,00 
110201 Бібліотеки 40000,00 30481,00 8100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 

110204 Будинки культури 818425,00 695035,00 115890,00 12075,00 12075,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 830500,00 

110502 
Видатки на культурно-масові 
заходи 

200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 

130000 Фізична культура і спорт 416842,00 262560,00 78873,00 5658,00 5658,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 422500,00 



130110 
Фінансова підтримка 
спортивних споруд 

381842,00 262560,00 78873,00 5658,00 5658,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 387500,00 

130112 
Інші видатки (підтримка 
футболу) 

35000,00          35000,00 

150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193661,00 193661,00 193661,00 
150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150202 
Розробка схем та проектних 
рішень масового застосування 

0,00 0,00 0,00 193661,00 193661,00 0,00 0,00  193661,00 193661,00 193661,00 

160000 
Сільське і лісове 
господарство, рибне 
господарство та мисливство 

10000,00 0,00 0,00 3110,00 3110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13110,00 

160101 Землеустрій 10000,00 0,00 0,00 3110,00 3110,00 0,00 0,00   0,00 13110,00 

170000 

Транспорт, дорожне 
господарство, зв'язок, 
телекомунікації та 
інформатика 

687156,00 0,00 0,00 1244815,00 0,00 0,00 0,00 1244815,00 1244815,00 1244815,00 1931971,00 

170703 

Видатки на проведення робіт, 
повязаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг 

687156,00 0,00 0,00 1244815,00 0,00 0,00 0,00 1244815,00 1244815,00 1244815,00 1931971,00 

180000 
Інші послуги, повязані  з 
економічною діяльністю 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180409 

Внески органів влади 
Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого 
самоврядування у статутні 
фонди суб’єктів 
підприємницької діяльності 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200000 
Охорона навколишнього 
природного середовища та 
ядерна безпека 

86070,00 0,00 0,00 85487,00 85487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346557,00 

200700 Інші природоохоронні заходи 36070,00          36070,00 
230000 Обслуговування   боргу 20000,00          20000,00 
240000 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 10487,00 10487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10487,00 

240604 
Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища 

0,00 0,00 0,00 10487,00 10487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10487,00 

250000 
Видатки не віднесені до 
основних груп 

0,00   75000,00 75000,00    75000,00  280000,00 

250344 
Субвенця з місцевого бюджету 
на виконання програм СЕКР 
регіонів 

25000,00          25000,00 

250404 Інші видатки 30000,00          30000,00 

250500 

Підготовка ділянок 
несільськогосподарського 
призначення до продажу через 
торги та проведення торгів 

   75000,00 75000,00   0,00 75000,00  75000,00 

250380 Інші субвенції (БДТ) 150000,00          150000,00 

 ВСЬОГО ВИДАТКІВ 9295357,00 5494301,00 875085,00 3471351,00 1433220,00 0,00 30000,00 2038131,00 2306792,00 2042199,00 12766708,00 

             

 Секретар ради        Ю.М.Оханський   



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №353 
 
Про затвердження розпоряджень 
та рішень бюджетної комісії 
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 10 сесії 
                                                                                     7 –го скликання від 16.09.2016 р. №353 

 

1. Рішення бюджетної комісії № 6 від 28.07.2016« Про внесення змін до міського 

бюджету». 

(Розпорядження №     128       від 02.08.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету» (на 

основі рішення бюджетної комісії №6 від 28.07.2016.) 

2. Рішення бюджетної комісії № 7 від 29.07.2016 «Про ремонт крівлі будинку по вул. 

Звягельській, 27». 

3. Рішення бюджетної комісії № 8 від 29.07.2016 «Про ремонт тротуару (район 

БаранівськогоРЕМу), під’їзної дороги та площадки для автотранспорту (біля ФОКу)». 

4. Розпорядження №     119       від26.07.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

5. Розпорядження №     131       від03.08.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

6. Розпорядження №     136       від15.08.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

7. Розпорядження №     140       від23.08.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

8. Розпорядження №     149       від01.09.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

9. Розпорядження №     150       від02.09.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

10. Розпорядження №     151       від06.09.2016р. «Про внесення змін до міського бюджету». 

11. Розпорядження №     155       від12.09.2016р. «Про внесення змін до міського бюджету». 

 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 
Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №354 

 

 

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

Розглянувши робочий проект на капітальний ремонт під’їзної дороги та площадки 

автотранспорту  біляФОКу 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 автотранспорту біля ФОК в 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 

 
 
Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №355 

 

Про внесення змін до рішення сесії № 6 
від 12.11. 2015 «Про  затвердження 
штатного розпису апарату виконавчого 
комітету міської ради 

 

Керуючись п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з 

метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Додати підпункт 24  пункту 1 за наступною редакцією:  

24.  Провідний спеціаліст з  публічних закупівель 1 Посадова особа 

 Разом 26  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

питань бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем`янюк О.Ю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 
Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №356 

 

Про передачу основних засобів на баланс 
Баранівської міської ради 
з балансу КП «Баранівка міськводоканал»  

 

З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 

проблем з питань благоустрою міста, розглянувши звернення  директора КП «Баранівка 

міськводоканал» Деревянка Ю.С.,   керуючисьст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія міської  ради: 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати основні засоби: 

- Сніговалповоротний з резиною (залишкова балансовавартість 37999,84 грн.) 

- Дереводробильна машина «Олнова» (залишкова балансовавартість 49710,83 грн.)  

- Автомобіль «ShevroletAveo»(залишкова балансовавартість 80595,33 грн.) 

з балансу КП «Баранівкаміськводоканал» на баланс Баранівської міської ради. 

2.  Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянко Ю.С. та заступнику міського 

голови Савчуку В.А. скласти відповідний акт прийому – передачі. 

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

промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства та комісію з питань бюджету.  

 

 

Міський голова                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 

Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №357 
 

 

 
Про затвердження звіту про діяльність  
Комунального підприємства 
«Баранівка міськводоканал» за І півріччя 2016 року 
 

Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «Баранівка 

міськводоканал»Баранівської міської ради за І півріччя 2016 року щодо виконання статутних 

завдань підприємства та фінансово-господарської діяльності, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

ВИРІШИЛА  

 

1.  Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради  

(Деревянка Ю.С.) за І півріччя 2016 року щодо виконання статутних завдань підприємства та 

фінансово-господарської діяльності взяти до відома.  

2. Роботу КП «Баранівка міськводоканал» визнати задовільною. 

3. Директору Комунального підприємства«Баранівка міськводоканал» (Деревянку 

Ю.С.)в подальшому забезпечити виконання статутних завдань підприємства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства.  

 

 

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 

Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №358 
 

 

 
Про затвердження звіту про діяльність  
відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської радиза І півріччя 2016 року 

 

Заслухавши звіт заступника міського голови Савчука В.А., щодо виконання  завдань 

покладених на відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 

міської ради та    фінансово-господарської діяльностіза І півріччя 2016 року, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

ВИРІШИЛА  

 

1.  Звіт заступника міського голови Савчука В.А. щодо виконання завдань покладених 

на відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради та    

фінансово-господарської діяльностіза І півріччя 2016 року взяти до відома.  

2. Роботу відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 

міської ради визнати задовільною. 

3. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської 

ради в подальшому виконувати покладені на нього завдання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства та заступника міського голови 

Савчука В.А.  

 

 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 
Десятої  сесії         7 –го скликання 
 
від  16 вересня 2016 року    №359 
 

Про затвердження Положення про 
громадські слухання 
(регуляторний акт) 

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

слухання, керуючись Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 25, Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Положення про  громадські слухання далі – Положення, (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баранівської 

міської ради Ю.М. Оханського.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено рішенням  Баранівської міської ради  

10-ї сесії 7-го скликання від 16.09.2016 року №359 

 
Положення 

 про громадські слухання 
I. Загальні положення 
1. Громадські слухання є одним із способів реалізації членами територіальної громади 

свого права на участь у місцевому самоврядуванні на території Баранівської міської ради. 

2. Громадські слухання – це зустрічі членів територіальної громади з депутатами та 

посадовими особами міської ради з метою порушення актуальних питань, що належать до 

відання місцевого самоврядування, ознайомлення з позицією місцевої влади з цих питань та 

надання пропозицій і зауважень. 

3. Участь депутатів і посадових осіб міської ради та її виконкому в громадських 

слуханнях із питань, що належать до їх відання, є обов’язковою. 

4. Слухання провадяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи 

висловлювань. 

5. Участь в ініціюванні та проведенні громадських слухань може брати будь-який 

дієздатний член територіальної громади, який має право голосу на місцевих виборах. 

6. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають 

обов’язковому розгляду міською радою та її виконавчим комітетом і мають для них 

рекомендаційний характер. 

7. Громадські слухання не можуть провадитися з: 

– питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування; 

– питань загальнодержавного значення та ініціатив, що носять політичний характер; 

– питань, що суперечать чинному законодавству. 

8. Громадські слухання провадяться щодо питань, які стосуються членів усієї 

територіальної громади. 

8.1. мешканців житлового масиву . 

8.2. мешканців декількох (не менше двох) вулиць. 

9. Питання організації й провадження громадських слухань регулюються 

законодавством і цим Положенням. 

ІІ. Ініціювання громадських слухань 
10. Суб'єктами права ініціювання громадських слухань (далі – Ініціатори) : 

10.1. члени територіальної громади у кількості: 

– не менш як 50осіб – для слухань з питань усієї територіальної громади; 

– не менш як 20 осіб – для слухань з питань громади житлового масиву ; 

– не менш як 20 осіб – для слухань з питань громади декількох (не менше двох) вулиць . 

10.2. громадська організація, що діє на території громади; 

10.3. орган самоорганізації населення; 

10.4. група депутатів міської ради у складі не менш як шести депутатів; 

10.5. постійна комісія міської ради; 

10.6. виконавчий комітет міської ради; 

10.7. міський голова. 

11. У разі коли Ініціаторами громадських слухань є члени територіальної громади, з їх 

числа формується Ініціативна група в кількості не менше п’яти осіб. 

12. Громадські слухання, Ініціатором яких є міський голова чи виконавчий комітет 

міської ради, оголошуються шляхом ухвалення ними відповідного рішення. 

13. Інші Ініціатори подають до міської ради письмове повідомлення про ініціативу 

провадження громадських слухань (далі – повідомлення, ініціатива) у формі: 

13.1. заяви, підписаної всіма членами Ініціативної групи (із зазначенням прізвища, ім’я 

та по батькові, домашньої адреси), – якщо Ініціаторами є члени територіальної громади; 

13.2. листа керівника громадської організації з доданим рішенням її керівного органу, 

ухваленим відповідно до компетенції, – якщо Ініціатором є громадська організація; 



13.3. листа керівника органу самоорганізації населення з доданим витягом із протоколу 

засідання цього органу, – якщо Ініціатором є орган самоорганізації населення; 

13.4. заяви, підписаної всіма членами групи депутатів, – якщо Ініціатором є група 

депутатів міської ради; 

13.5. листа керівника постійної комісії міської ради з доданим витягом з протоколу 

засідання комісії, – якщо Ініціатором є постійна комісія міської ради. 

14. У повідомленні зазначаються: 

14.1. проблема (питання), що виноситься на громадські слухання; 

14.2. територія, якої стосується проблема (питання), що виноситься на громадські 

слухання; 

14.3. особа чи особи, уповноважені представляти Ініціаторів. 

15. Секретар міської ради реєструє повідомлення у встановленому порядку як вхідний 

документ ради та повідомляє номер реєстрації Ініціатору. 

16. Упродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення секретар міської 

ради на вимогу Ініціаторів організовує їх зустріч з міським головою та відповідальними 

працівниками міської ради для розгляду проблеми, щодо якої ініціюється провадження 

громадських слухань, щодо її вирішення міською радою відповідно до власної компетенції у 

встановлені терміни. 

17. Якщо така зустріч не організовувалася чи не відбулася з причин, що не залежать від 

Ініціаторів, або якщо в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, то: 

17.1. ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи у порядку, 

визначеному п. 21–24 цього Положення (якщо Ініціаторами слухань є члени територіальної 

громади чи окремих її частин); 

17.2. міський голова не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту реєстрації 

повідомлення приймає рішення про реєстрацію ініціативи (якщо Ініціаторами слухань є інші 

суб’єкти, зазначені у п. 13.2–13.5 цього Положення ). 

18. Секретар міської ради невідкладно письмово повідомляє Ініціаторів про кількість 

підписів, що їх необхідно зібрати відповідно до п. 13.1 цього Положення, а також видає їм 

зразок підписного листа встановленої форми (додаток). 

19. Підписний лист повинен містити такі дані: 

19.1. перелік питань, що виносяться на громадські слухання; 

19.2. прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, домашню адресу та підпис члена 

територіальної громади на підтримку ініціативи. 

20. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються Ініціатором до 

міської ради разом з супровідним листом протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка 

підписного листа. 

Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори не зібрали необхідної кількості підписів, 

ініціатива вважається такою, що не відбулася. 

21. Секретар міської ради має право перевірити достовірність підписів у поданому 

ініціативною групою підписному листі і вмотивовано у письмовій формі вказати на виявлені 

недоліки. У цьому випадку Ініціатору надається додатково три календарних дні для збору 

підписів. 

22. Упродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з необхідною 

кількістю підписів на підтримку ініціативи міський голова приймає рішення про реєстрацію 

ініціативи проведення громадських слухань. 

23. Якщо міський голова за наявності підстав, визначених п. 20.2 або п. 25 цього 

Положення, не прийняв рішення про реєстрацію ініціативи, Ініціатор має право самостійно 

оголосити про провадження громадських слухань, підготувати та провести їх у порядку, 

встановленому цим Положенням. У такому разі Ініціатор є одноосібним виконавцем усіх 

наступних заходів, передбачених цим Положенням. 

24. Рішення про реєстрацію ініціативи секретар міської ради доводить до відома 

Ініціатора впродовж трьох календарних днів. 

ІІІ. Підготовка громадських слухань 



23. Протягом п'яти робочих днів після реєстрації ініціативи секретар ради за 

погодженням з Ініціатором затверджує план проведення заходів з організації та провадження 

громадських слухань. 

24. План проведення заходів з організації та провадження громадських слухань має 

передбачати: 

24.1. створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань; 

24.2. створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що виносяться на 

громадські слухання; 

24.3. календарний план проведення заходів з організації та провадження громадських 

слухань. 

25. Дорадчий комітет у кількості 5–10 осіб створюється розпорядженням міського 

голови у складі: 

25.1. представників виконкому міської ради, у тому числі посадової особи, яка 

відповідає за організацію підготовки та проведення громадських слухань; 

25.2. представників Ініціатора громадських слухань (за згодою); 

25.3. депутатів міської ради (за згодою); 

25.4. представників громадських організацій (за згодою). 

26. Дорадчий комітет забезпечує підготовку проектів рекомендацій з питань, що 

виносяться на громадські слухання, та підготовку матеріалів для учасників слухань. 

27. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань. 

28. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом. 

29. За рекомендацією дорадчого комітету розпорядженням міського голови для 

підготовки експертних висновків з питань, які виносяться на громадські слухання, може бути 

утворено одну чи кілька експертних груп. 

30. Виконавчий комітет міської ради здійснює організаційне й матеріально-технічне 

забезпечення роботи дорадчого комітету та експертних груп. 

31. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, 

установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню 

громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідну 

інформацію та матеріали. 

32. Рішення та рекомендації дорадчого комітету оприлюднюються у тому ж порядку, що 

і рішення міської ради. 

33. Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення громадських 

слухань, у тому числі діяльності дорадчого комітету та експертних груп, здійснюється 

виконавчим комітетом міської ради. Фінансові витрати, пов’язані з їх підготовкою та 

проведенням, здійснюються з місцевого бюджету або з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

IV. Провадження громадських слухань 
34. З урахуванням строків, встановлених цим Положенням, громадські слухання мають 

бути проведені у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо їх 

провадження. Слухання можуть бути відкладені на вимогу Ініціаторів, однак не більш як ще 

на один місяць. 

35. Час та місце провадження громадських слухань визначаються розпорядженням 

міського голови після узгодження з дорадчим комітетом з урахуванням вимог п. 39 цього 

положення. 

36. Про час та місце провадження громадських слухань повідомляють не пізніш трьох 

днів до їхнього провадження шляхом оголошення в доступних для громади місцях на 

офіційному сайті Баранівської міської ради та в інший прийнятний спосіб. 

37. Провадить громадські слухання головуючий, яким є голова дорадчого комітету. 

38. На громадських слуханнях приймається регламент роботи, який обов'язково 

передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від дорадчого комітету, 

виступи від експертних груп. 

39. Під час громадських слухань не допускається розгляд питань та прийняття рішень, 

які не стосуються теми слухань та не були внесені до їх порядку денного. 



40. Усі пропозиції учасників заносяться до протоколу громадських слухань, за ведення 

якого відповідає секретар слухань. 

41. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають 

учасники громадських слухань. 

42. Головуючий зобов'язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою 

позицію під час роботи дорадчого комітету. При цьому головуючий має право перервати 

виступ, який не стосується теми слухань. 

43. За наявності різних проектів рекомендацій з одного й того ж питання з метою 

визначення рівня їх підтримки може провадитися рейтингове голосування, у якому беруть 

участь ті учасники слухань, що проживають на відповідній території, якої стосується це 

питання. 

V. Документування та правові наслідки 
44. Протокол громадських слухань готується головуючим та секретарем громадських 

слухань і подається секретарю ради не пізніш трьох робочих днів після їх провадження. 

45. Протокол громадських слухань повинен містити: 

45.1. тему, час і місце провадження слухань; 

45.2. пропозиції дорадчого комітету; 

45.3. кількість учасників громадських слухань, у т. ч. тих, що проживають на території, 

якої стосується питання, що було предметом рейтингового голосування; 

45.4. пропозиції (рекомендації), що їх висловлювали учасники слухань; 

45.5. результати рейтингового голосування за наявності різних проектів пропозицій 

(рекомендацій). 

46. Протокол громадських слухань готують у трьох примірниках, один з яких 

передається на зберігання секретарю ради, другий – представнику Ініціатора, третій – 

вивішується на інформаційному стенді міської ради для ознайомлення та розміщується на 

офіційному сайті Баранівської міської ради. 

47. Пропозиції (рекомендації) громадських слухань підлягають розгляду на найближчій 

сесії ради або на найближчому засіданні виконкому ради. 

48. Пропозиції (рекомендації) за результатами провадження громадських слухань 

підлягають обнародуванню у встановленому порядку протягом тижня з дня їх розгляду. 

49. Рада може прийняти окреме рішення за результатами провадження громадських 

слухань. 

VI. Перехідні та прикінцеві положення 
50. Це положення набуває чинності через місяць після його оприлюднення. 

 
 

Додаток до положення 
 

 
ПІДПИСНИЙ ЛИСТ 

на підтримку ініціативи проведення громадських слухань з питань 
___________________________________________________________________________________________

_____________________ 

(перелік питань) 
Всього підписів у підписному листі: _____ (_________________). 

Справжність підписів засвідчую: 
Член ініціативної групи ___________ _______________________ 

    

                                                                                    (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                               Ю.М. Оханський 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії7 –го скликання 

від  16 вересня  2016 року   № 360 
  
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 
(регуляторний акт) 
 
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 

0,0805 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 

 
Десятої сесії                                                                                                7–го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №361 
 
Про продаж земельної ділянки для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
у спільну сумісну власність 
гр.Королю І.В., гр.Куцану В.М. 
 

 

Розглянувши заяву гр.Короля І.В., гр.Куцана В.М., звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки по вул.Івана Франка,104а, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП 

«Юрекс», висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.08.2016 р., та 

керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 

придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» від 22.04.2009 р. №381, 

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 0,4520 га, 

яка передана в оренду гр.Королю Ігорю Володимировичу, гр.Куцану Володимиру 

Миколайовичу для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території 

Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Івана Франка,104а. 

2. Продати гр.Королю Ігорю Володимировичу та гр.Куцану Володимиру Миколайовичу 

земельну ділянку у спільну сумісну власність по вул.Івана Франка,104а площею 0,4520 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер – 

1820600000:01:006:0026) за ціною 102 423,20 грн. (сто дві тисячі чотириста двадцять три 

гривні 20 копійок) з розстроченням сплати за викуп терміном на два роки (р/р 

31515941700038 код 04344386 УДК в Житомирській області), з них: 4 000,00 грн. – 

авансовий внесок, 51 211,60 грн. – перший платіж, 47 211,60 грн. – чергові платежі, які 

сплачуються відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної ділянки. При цьому, 

під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений 

Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по 

місяць, що передує місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь 

період розстроченого платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 



   У разі порушення строків погашення частини платежу, покупець сплачує неустойку 

відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 

суми. 

   Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 

припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу 

підлягає стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має 

право розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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.Королю І.В., гр.Куцану В.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-

продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власникам земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 

ст.91 Земельного кодексу України. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 10 сесії Баранівської міської ради 

VІІ скликання 

від 16.09.2016 р.№361 

 
ГРАФІК 

сплати коштів за викуп земельної ділянки по вул.І.Франка,104а, 
яка передана в оренду гр.Королю І.В. та гр.Куцану В.М., 

з розстроченням терміну платежу на два роки 
 

 Термін сплати Сума 
сплати 

1 Жовтень – грудень   
2016 р. 

5 901,45 
 

2 Січень – березень 
 2017 р. 

5 901,45 

3 Квітень – червень 
2017 р. 

5 901,45 

4 Липень – вересень 
2017 р. 

5 901,45 

5 Жовтень – грудень 
2017 р. 

5 901,45 

6 Січень – березень 
2018 р. 

5 901,45 

7 Квітень – червень 
2018 р. 

5 901,45 

8 Липень – вересень 
2018 р. 

5 901,45 

 

Всього до сплати  47 211,60 грн. ( Сорок сім тисяч двісті одинадцять гривень 60 копійок). 

 

 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                            7 –го 

скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №362 
 
 
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.Савенку С.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Савенка 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.Савенку Сергію Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район 

XXXXX, 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.Савенку 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 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №363 
 
Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці для будівництва 
та обслуговування житлового будинку 
гр.Мищик С.М. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Мищик С.М. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, з метою впорядкування нумерації 

житлових будинків, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.XXXXXXXX земельній ділянці гр.Мищик Світлани 

Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка належить їй на праві 

власності відповідно до Державного акту на право приватної власності на землю серія 

ЖТ/12-01 №000376. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №364 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для сінокосіння та 
випасання худоби з подальшою 
передачею в оренду гр.Стасюк О.А. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Стасюк О.А. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби, 

керуючись ст.12,34,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю», Законом України «Про 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 проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівкагр.Стасюк Оксані Анатоліївні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, 

орієнтовною загальною площею 0,2000 га для сінокосіння та випасання худоби. Дана 

земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район 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.Стасюк О.А. подати  проект 

землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження  

та передачі земельної ділянки в оренду. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                         7 –го 

скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №365 
 
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.Брик В.І. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Брик В.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.Баранівкагр.Брик Валентині Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 

орієнтовною загальною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства. 

Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район вул.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.Брик В.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 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №366 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з подальшою 
передачею у власність гр.Савенку С.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Савенка С.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Савенку 

Сергію Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, орієнтовною 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, 

XXXXXXXXXX, відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і 

перебуває в користуванні гр.Савенка С.В. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Савенку 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 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №367 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з подальшою 
передачею у власність гр.Савенко В.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Савенко В.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, враховуючи рішення 20 сесії 5 

скликання Баранівської міської ради від 11.03.2009 р., керуючись ст.12,40,118,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Савенко 

Валентині Вікторівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною загальною 

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

будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXX, 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 

гр.Савенко В.В. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Савенко В.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 

 
Десятої сесії                                                                                                7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №368 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок  
в натурі (на місцевості), що перебувають 
у спільній частковій власності гр.Кравчук Т.С. 
та гр.Кравчука О.С. 
 
 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що перебувають у спільній частковій 

власності гр.Кравчук Т.С. та гр.Кравчука О.С. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства, враховуючи заяву про невідповідність меж та площ земельних ділянок, які 

зазначені в Державному акті на право приватної власності на землю серія ЖТ/12-01 

№000291, що зареєстрована в реєстрі за №1823 приватним нотаріусом Баранівського 

районного нотаріального округу Присяжнюком В.О., керуючись ст.12,33,40,125,126 

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

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що перебувають у спільній частковій 

власності гр.Кравчук Тетяни Сергіївни, яка проживає в м.Києві, вул.XXXXXXXX, та 

гр.Кравчука Олександра Сергійовича, який проживає в м.Києві, вул.XXXXXXXXXX, 

загальною площею 0,2340 га, в тому числі: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд – 0,1500 га, для ведення особистого селянського 

господарства – 0,0840 га, в м.Баранівка, вул.XXXXXX. Дані земельні ділянки відносяться до 

категорії земель житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та до земель сільськогосподарського 

призначення (для ведення особистого селянського господарства). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                          7 –го 

скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №369 
 
Про внесення змін до рішення 
5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. 
№197 
(регуляторний акт) 
 
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 

 
Десятої  сесії                                                                                                                7 –го 
скликання 

 
 від  16 вересня  2016 року   №370 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Ієвлєвої Т.С. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Ієвлєвої Т.С., договір оренди землі, зареєстрований у відділі 

Держкомзему у Баранівському районі 20.02.2012 р., договір купівлі-продажу від 12.08.2000 

р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

перебуває в оренді гр.Ієвлєвої Тетяни Сергіївни в м.Баранівка по вул.XXXXXXXXX для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

загальною площею 0,0550 га (кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:003:0559). 

2. Зобов
,
язати гр.Ієвлєву Т.С. укласти з Баранівською міською радою договір про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний строк з 

моменту прийняття цього рішення. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 

ради укласти: 

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

гр.Ієвлєвою Т.С.; 

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

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 

робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 

коштів авансового внеску, сплаченого гр. Ієвлєвою Т.С. 

 

 

 

 

Міський голова              А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №371 
 
Про внесення змін до рішення 
16 сесії 6 скликання від 18.05.2012 р. 
№723 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 16 сесії 6 скликання Баранівської міської ради від 18.05.2012 р. 

№723, враховуючи договір купівлі-продажу від 08.02.2016 р., керуючись ст.12,120 

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 16 сесії 6 скликання Баранівської міської ради від 18 травня 

2012 року №723 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, з подальшою передачею в оренду ФОП Кучеру 

О.А., ФОП Кучеру О.А., ФОП Коробейнику І.Б.,  ФОП Дем
,
яненку І.В.», а саме, 

- в назві рішення та вступній частині слова «ФОП Кучер О.А., ФОП Кучер О.А., ФОП 

Коробейник І.Б., ФОП Дем
,
яненко І.В.» замінити на слова  «ФОП Дем

,
яненко І.В.» у всіх 

відмінках; 

- у пункті 1 рішення слова «фізичній особі-підприємцю Кучеру Олександрові 

Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXX, фізичній особі-підприємцю 

Кучеру Олегові Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXX, фізичній 

особі-підприємцю Коробейнику Ігорю Борисовичу, який проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXX, фізичній особі-підприємцю Дем
,
яненку Іванові Вікторовичу, який проживає в 

м.Баранівка, вул.XXXXXXXXX» замінити на слова «фізичній особі-підприємцю Дем
,
яненку 

Іванові Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXXXXXX»; 

- пункт 2 викласти в новій редакції: 

     «2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  ФОП Дем
,
яненку І.В. подати  

проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його 

затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду.»; 

- пункт 3,4 та пункт 5 даного рішення видалити. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №372 
 
Про внесення змін до рішення 
4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. 
№134 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 17.03.2016 р. 

№134, в зв’язку з технічною помилкою, 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 скликання Баранівської міської ради від 17 березня 

2016 року №134 «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.Касянчуку М.П.», а саме, в пункті 2 даного рішення слова «та передачі земельної ділянки 

в оренду» замінити на слова «та передачі земельної ділянки у власність».  

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                             7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №373 
 
Про внесення змін до рішення 
4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. 
№129 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 17.03.2016 р. 

№129, в зв’язку з технічною помилкою, 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 скликання Баранівської міської ради від 17 березня 

2016 року №129 «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.Зайцю 

В.А.», а саме, в пункті 2 даного рішення слова «та передачі земельної ділянки в оренду» 

замінити на слова «та передачі земельної ділянки у власність».  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                             7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №374 
 
Про внесення змін до рішення 
8 сесії 7 скликання від 22.07.2016 р. 
№312 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.07.2016 р. 

№312, керуючись ст.12,38,39 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 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22 липня 

2016 року №312 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб», а саме, пункт 1 даного рішення 

доповнити словами «(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії             7 –го скликання 
від  16 вересня  2016 року   №375 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка,   
призначених для продажу на земельному 
аукціоні 
 

На підставі рішення 10 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 16.09.2016 р. 

«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», протоколу 

громадських слухань, які відбулися 12.07.2016 р., керуючись ст.12,134,136 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.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 

житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади 

м.Баранівка, яка передбачена для продажу на земельних торгах у формі аукціону, 

орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Дана 

земельна ділянка знаходиться вм.Баранівка по вул.Звягельській,7в. 

2.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

форми власності територіальної громади м.Баранівка, яка передбачена для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону, орієнтовною площею 4,0000 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості. Дана земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка 

по вул.Звягельській,141. 

3.   Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

форми власності територіальної громади м.Баранівка, яка передбачена для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону, орієнтовною площею 2,3000 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості. Дана земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка 

по вул.І.Франка,106. 



4.    Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

форми власності територіальної громади м.Баранівка, яка передбачена для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону, орієнтовною площею 2,3000 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості. Дана земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка 

по вул.І.Франка,108.  

5. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок   

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Спеціалісту із земельних питань 

Шевчук О.Г. подати  проекти землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття 

рішення про їх затвердження. 

 

 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої  сесії                                                                                                            7 –го скликання 
 від  16 вересня  2016 року   №376 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельних 
ділянок гр.Чернишова М.В. 

Розглянувши заяву гр.Чернишова М.В., договори оренди землі, зареєстровані у 

відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної державної 

адміністрації Житомирської області 15.08.2016 р., договір купівлі-продажу від 06.08.2015 р., 

договір купівлі-продажу від 19.06.2015 р., технічний паспорт (будівля матеріального складу 

№2), технічний паспорт (будівля складу-бані), технічний паспорт (будівля конюшні), 

технічний паспорт (вул.Першотравенська,2), керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

перебуває в оренді гр.Чернишова Миколи Вікторовича в м.Баранівка по 

вул.Першотравенській,2 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 0,3856 га (кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1469). 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

перебуває в оренді гр.Чернишова Миколи Вікторовича в м.Баранівка по 

вул.Першотравенській,2 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 0,0417 га (кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1470). 

3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

перебуває в оренді гр.Чернишова Миколи Вікторовича в м.Баранівка по 

вул.Першотравенській,2 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 0,2275 га (кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1471). 

4. Зобов
,
язатигр.Чернишова М.В. укласти з Баранівською міською радою договори 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний строк з 

моменту прийняття цього рішення. 

5.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 

ради укласти: 

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

гр.Чернишовим М.В.; 

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

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 

робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 

коштів авансового внеску, сплаченого гр.Чернишовим М.В. 

 
Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №377 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з подальшою 
передачею у власність гр.Шапранову С.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Шапранова С.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Шапранову 

Святославу Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною загальною 

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

будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, вул.XXXXXXXX, 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 

гр.Шапранова С.В. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Шапранову 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 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №378 
 
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.Шапранову С.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Шапранова 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 комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Шапранову 

Святославу Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXX, орієнтовною загальною 

площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка 

розташована в  м.Баранівка, вул.XXXXXXXXX відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Шапранова С.В. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Шапранову 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 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №379 
 
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.Олійник М.А. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Олійник М.А. 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 комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Олійник Майї 

Андріївні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,0900 га 

для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка,  XXXXXXX, відноситься до категорії земель сільськогосподарського 

призначення і перебуває в користуванні гр.Олійник М.А. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Олійник М.А. подати  проект 

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

передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                          7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №380 
 
Про затвердження Положення про порядок 
надання земельних ділянок громадянам 
для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель комунальної власності 
на території міста Баранівки 
(проект регуляторного акту) 
 
З метою забезпечення прозорості надання земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва громадянам, особливо пільговим категоріям, керуючись ст.12,30,33 

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 Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Баранівки 

(додаток 1). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука В.А.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 10 сесії Баранівської міської ради 

VІІ скликання 

від 16.09.2016 р.№380 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

комунальної власності на території міста Баранівки 

Загальні положення 
1.1. Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності на території міста Баранівки (далі за текстом – Положення) розроблене з 

метою економічного та ефективного використання і розпорядження землями міста, задоволення 

потреб територіальної громади міста на отримання земельних ділянок відповідно до Конституції 

України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням норм, передбачених Законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», і визначає порядок 

надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі за текстом – для індивідуального житлового 

будівництва) та ведення обліку громадян, які бажають отримати такі ділянки. 

Цей порядок розроблений і буде використовуватися при умові наявності на території 

м.Баранівки вільних земельних ділянок, які відповідно до генерального плану забудови міста можуть 

бути надані громадянам в порядку безоплатної приватизації для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (далі – для індивідуального житлового 

будівництва), і не стосується проведення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані 

житлові будинки, що належать громадянам на правах власності, а також тих земельних ділянок, які є 

в користуванні громадян, що підтверджується відповідними документами. 

1.2. Індивідуальне житлове будівництво у місті Баранівці проводиться на територіях, 

визначених для цієї мети генеральним планом міста Баранівки. Земельні ділянки для індивідуального 

житлового будівництва виділяються також у вибірковому порядку для впорядкування існуючої 

забудови. Відчуження для цих потреб земельних ділянок від попередніх землекористувачів 

проводиться при їх згоді або у встановленому законодавством порядку. 

1.3. Земельні ділянки надаються фізичним особам, громадянам України, які мають повну 

цивільну дієздатність (далі – Громадяни). Надання земельних ділянок громадянам для 

індивідуального житлового будівництва проводиться на підставі рішень Баранівської міської ради у 

відповідності до вимог чинного законодавства та даного Положення. 

1.4. Надання громадянам земельних ділянок, вільних від забудови, у масивах/кварталах, 

визначених Генеральним планом м.Баранівки, для індивідуального житлового будівництва на 

території міста Баранівки здійснюється виключно в порядку черговості, шляхом постановки громадян 

на облік у Баранівській міській раді. 

1.5. Площа земельних ділянок, що надаються громадянам для індивідуального житлового 

будівництва, встановлюється Баранівською міською радою у відповідності з генеральним планом 

міста Баранівки, потребами та наявністю вільних земельних ділянок та не може бути меншою як 0,06 

га та більшою як 0,1 га для однієї земельної ділянки. 

1.6. Право на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва 

відповідно до даного Положення може бути використане громадянами, які перебувають у списках 

черговості для надання земельних ділянок, один раз. 

1.7. Дане Положення стосується виключно вільних від забудови земельних ділянок. 

Облік громадян 
2.1. Облік громадян, котрі бажають отримати земельні ділянки для індивідуального житлового 

будівництва, проводиться спеціалістами із земельних питань Баранівської міської ради шляхом 

включення заявників до списків черговості громадян щодо надання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва (книг реєстрації) (далі-списки черговості), у тому числі по 

чергах: 

- загальна черга; 

- першочергова черга: 



- позачергова черга. 

 Книги реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані міським головою 

Баранівської міської ради та скріплені печаткою міської ради. 

2.2. Надання земельних ділянок для громадян загальної черги здійснюється на загальних 

підставах без врахування пільг. 

2.3. Право на першочергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва мають: 

- молоді фахівці та спеціалісти за направленням; 

- інваліди війни та прирівняні до них особи; 

- сім
,
ї загиблих військовослужбовців; 

- учасники бойових дій; 

- біженці; 

- сім
,
ї, які мають 3 і більше дітей; 

- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за умови 

відсутності житла); 

- громадяни, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі міської ради; 

- почесні громадяни м.Баранівки. 

2.4. Право на позачергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва: 

- громадяни, які є членами сімей загиблих військовослужбовців та інших осіб, які загинули 

під час участі в антитерористичній операції у Луганській та Донецькій областях України; 

- громадяни, які були залучені до участі в антитерористичній операції у Луганській та 

Донецькій областях України; 

- громадяни, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися 

(переселяються) з територій, які зазнали радіоактивного забруднення; 

- громадяни, які проживають у ветхих житлових будинках та будинках, що плануються під 

знесення. 

2.5. У списках черговості реєструються громадяни, які мають громадянство України та які 

виявили бажання отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, а також 

подали усі документи, необхідні для реєстрації у списках черговості. 

2.6. Для включення громадян до списків черговості, громадяни подають заяву на ім
,
я міського 

голови. 

До заяви додаються: 

- ксерокопія паспорта (1,2,11 сторінки); 

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- довідка про наявність (відсутність) земельної ділянки у власності, отриманої в порядку 

безоплатної приватизації; 

- документи, що підтверджують переважне (позачергове, першочергове) право громадян на 

отримання земельної ділянки (за наявності). 

2.7. Заява та документи, визначені у п.2.6. даного Положення, після розгляду міським головою 

скеровуються до спеціалістів із земельних питань Баранівської міської ради для внесення громадян 

до списків черговості. 

2.8. Черговість громадян визначається датою реєстрації поданої заяви та документів, 

передбачених пунктом 2.6. даного Положення. 

У разі надходження протягом одного дня двох і більше заяв громадян, переважне право при 

визначенні черговості надається заяві, що раніше зареєстрована. 

У разі відсутності документів (документа), визначених у п.2.6. даного Положення, заява не 

підлягає розгляду, про що спеціалісти міської ради із земельних питань повідомляють заявника у 

термін, що не перевищує 15 днів з дати реєстрації заяви. 

2.9. Після внесення інформації до списків черговості, громадянину у термін, що не перевищує 

15 днів з дати реєстрації заяви, спеціалісти із земельних питань Баранівської міської ради надсилають 

письмову відповідь, у якій зазначається дата включення у списки черговості, вид і номер черги. 

2.10. У разі виникнення у громадян, що перебувають у списках загальної черги прав на 

першочергове або позачергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до 

відповідних списків черговості у порядку, визначеному у пунктах 2.6., 2.7., 2.8.,2.9. При цьому, зі 

списку черговості щодо надання земельних ділянок на загальних підставах громадяни виключаються. 

2.11. У разі смерті громадян, які перебували у списках черговості, дозволити спеціалістам із 

земельних питань Баранівської міської ради реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог 

даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, 



згідно з якою перебував у списках черговості померлий (померла), з урахуванням пільг, якщо такі є. 

У разі відсутності пільг члени сім
,
ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до 

списків загальної черги. 

2.12. Громадяни, які зареєстровані в списках першочергового або позачергового надання 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, якшо вони були необґрунтовано 

зараховані до цих списків або втратили вказане право, виключається із списків першочергового та 

позачергового надання земельних ділянок та включаються за їх письмовою заявою на ім
,
я міського 

голови у списки черговості на першочергове або позачергове надання земельних ділянок. 

2.13. Громадянин вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих 

міркувань, при цьому Баранівська міська рада передає дану ділянку іншому громадянину, який 

зареєстрований у списках черговості під номером, наступним за порядком. У такому випадку 

громадянин не виключається зі списків черговості щодо надання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва. 

2.14. Виключення громадян із списків черговості відбувається після надання земельної ділянки 

та оформлення громадянином права власності на земельну ділянку та з інших причин, що 

унеможливлюють перебування громадян у списках черговості відповідно до даного Положення (у 

разі смерті). 

2.15. Спеціалісти із земельних питань оприлюднюють списки черговості громадян для надання 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, шляхом їх розміщення в мережі 

Інтернет на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

3.Розподіл земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва 
3.1. Загальна кількість земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва житлового 

масиву (кварталу) визначається спеціалістами із земельних питань Баранівської міської ради у 

відповідності до генерального плану міста Баранівки, плану зонування та детального плану 

територій. 

3.2.   Земельні ділянки розподіляються відповідно до списків черговості громадян для 

індивідуального житлового будівництва за наступною пропорцією: 

- 30% для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах; 

- 30% для громадян, які перебувають у списках першочергового надання земельних ділянок; 

- 40% для громадян, які перебувають у списках позачергового надання земельних ділянок. 

3.3.    Баранівська міська рада в окремих випадках має право приймати рішення щодо 

позачергового надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для соціально 

значимих громадян міста Баранівки, зокрема, для учасників АТО, незалежно від дати включення їх у 

списки черговості, виду й номера черги, у тому числі, для тих, котрі не перебувають у списках 

черговості. 

3.4.  У випадку відсутності черговиків загального списку земельні ділянки розподіляються між 

черговиками, які мають право на позачергове одержання земельних ділянок. У випадку відсутності 

черговиків, які мають право на позачергове одержання земельних ділянок, земельні ділянки 

розподіляються між черговиками, які мають право на першочергове одержання земельних ділянок. У 

випадку відсутності черговиків, які мають право на першочергове одержання земельних ділянок, 

земельні ділянки розподіляються між черговиками, які перебувають у загальному списку. 

4.Умови надання та використання земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва 

4.1.   Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва надаються громадянам у 

власність. 

4.2.      Громадяни, після надання міською радою дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок, протягом 6 місяців повинні подати розроблені проекти 

землеустрою на розгляд та затвердження сесії міської ради. В разі невиконання цієї умови, надані 

рішення будуть вважатися такими, що втратили чинність. 

4.3.   Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для індивідуального житлового 

будівництва, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї та оформлення 

дозвільних документів на забудову земельної ділянки (розроблення будівельного паспорта на 

забудову земельної ділянки чи проекту забудови земельної ділянки, надання повідомлення або 

декларації про початок виконання будівельних робіт). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         Ю.М.Оханський 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №381 
 
Про внесення змін до рішення 
8 сесії 7 скликання від 22.07.2016 р. 
№300 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.07.2016 р. 

№300, враховуючи договір оренди землі який укладений Баранівською міською радою з 

гр.Якимчуком Б.Б. та гр.Якимчук Т.С., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 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. Внести зміни до рішення 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22 липня 

2016 року №300 «Про встановлення розміру орендної плати за оренду земельних ділянок», а 

саме, в пункті 1 даного рішення (абзац 10) слова «Якимчуку Борису Борисовичу» замінити 

на слова «Якимчуку Борису Борисовичу та Якимчук Тетяні Сергіївні». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   № 382 
 
Про припинення дії 
договорів оренди землі 
 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

припинення договору оренди землі, який укладений Баранівською міською радою з 

Веселком Ю.І.; враховуючи свідоцтво про смерть від 26.03.2015 р., видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ковелю реєстраційної служби 

Ковельського міськрайонного управління юстиції Волинської області; розглянувши заяву 

гр.Радчук Г.М.; договір дарування житлового будинку від 29.11.2012 р.; розглянувши заяву 

гр.Можейко Т.Ю.; договір купівлі-продажу від 04.06.2015 р., керуючись ст.12,93 Земельного 

кодексу України, ст.31 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. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Котовського,4, 

який укладений між Баранівською міською радою та гр.Радчук Галиною Миколаївною 

09.10.2012 р., і зареєстрований у відділі Держкомзему у Баранівському районі 18.10.2012 р., в 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, що розташований на орендованій 

земельній ділянці, іншою особою. Кадастровий номер земельної ділянки – 

1820600000:01:001:0818. 

2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.XXXXXX, який 

укладений між Баранівською міською радою та гр.Веселком Юрієм Івановичем 30.10.2014 р., 

і зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 

Житомирської області         04.11.2014 р., в зв’язку зі смертю фізичної особи – орендаря. 

Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1385. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 2 

пр.XXXXXXXXXXXXXXякий укладений між Баранівською міською радою та гр.Можейко 

Тетяною Юріївною 22.05.2015 р., і зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського 

районного управління юстиції Житомирської області         28.05.2015 р., в зв’язку з набуттям 

права власності на житловий будинок, що розташований на орендованій земельній ділянці, 

іншою особою. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1424. 

4. Гр.Радчук Г.М., гр.Можейко Т.Ю. 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 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №383 
 
Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці для будівництва 
та обслуговування житлового будинку 
гр.Нікітчиної Г.М. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Нікітчиної Г.М. про присвоєння поштової адреси земельній 

ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, з метою впорядкування 

нумерації житлових будинків, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу XXXXXXXXXX земельній ділянці гр.Нікітчиної 

(Костюченко) Галини Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

яка належить їй на праві власності відповідно до Державного акту на право приватної 

власності на землю серія ЖТ/12-01 №000231. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №384 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього  
господарства 
 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, керуючись ст.12,79
1
,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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (кадастровий 

номер – 182060000:01:006:0001) по вул.І.Франка,1 загальною площею 1,3052 га на дві 

окремих земельних ділянки: 

- ділянка №1 загальною площею 0,6944 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:006:0050); 

- ділянка №2 загальною площею 0,6108 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:006:0051). 

2. Доручити спеціалісту із земельних питань Шевчук О.Г. провести роботу по 

укладанню договорів оренди новостворених земельних ділянок. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №385 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності територіальної 
 громади м. Баранівка для розміщення та  
експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства ФОП Тоненькій Н.П. 

 

Розглянувши заяву ФОП Тоненької Н.П. про передачу в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, видане 

виконавчим комітетом Житомирської міської ради 03.08.2004 р., витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, договір купівлі-продажу від 

06.02.2009 р., договір купівлі-продажу від 28.05.2009 р., договір купівлі-продажу від 

08.05.2009 р., договір купівлі-продажу від 28.05.2009 р., технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, керуючись 

ст.12,67,71,93,122,123,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Тоненькій Наталії Петрівні, яка проживає в 

м.Києві, XXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,6944 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована по вул.І.Франка,1 в межах м.Баранівка Баранівського району 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:006:0050. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,6944 га в розмірі 12% 

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

ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

4. ФОП Тоненькій Н.П.: 

4.1. 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. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №386 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення індивідуального 
садівництва, з подальшоюпередачею  
у власність гр.Рибак С.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Рибак С.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 

керуючись ст.12,35,118,125,126 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.Рибак Світлані Віталіївні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, 

орієнтовною загальною площею 0,0500 га для ведення індивідуального садівництва. Дана 

земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район XXXXXXXXX, 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.Рибак 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 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №387 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної  
ділянки комунальної власності  
територіальної громади м.Баранівка 
для будівництва та обслуговування 
 житлового будинку, господарських  
будівель і споруд, з подальшою  
передачею у власність гр.Задорожному Є.М. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Задорожного Є.М. про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, договір купівлі-

продажу квартири від 26.11.2007 р., технічний паспорт від 10.08.2016 р., враховуючи 

рішення виконавчого комітету від 22.08.2016 р. №167, керуючись ст.12,40,118,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 

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

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 з подальшою передачею у власність гр.Задорожному Євгенію Мирославовичу, 

який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,0300 га для 

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

земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXX, відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Задорожного Є.М. 

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.Задорожному 

Є.М. подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення 

про її затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десятої сесії     7 –го скликання 
від   16 вересня 2016 року   №388 
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.Ільчуку П.Л. 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,93,125,126,186
1
 Земельного 

кодексу України, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в довгострокову оренду 

гр.Ільчуку Петру Леонідовичу, який проживає по XXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської 

області, загальною площею 0,0295 га для ведення особистого селянського господарства в 

м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Ільчуку Петру Леонідовичу в орендутерміном на 49 (сорок дев
,
ять) років 

земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка 

розташована в межахм.Баранівка, XXXXXXXXXXX, площею 0,0295 га, в тому числі: 

сіножать – 0,0295 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

земельної ділянки - 1820600000:01:004:1499. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0295 га в 

розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 

сесії міської ради. 

4. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

5. Гр.Ільчуку П.Л.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2.  Виконувати обов
,
язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

кодексу України. 

5.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова                                     А.О.Душко 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №389 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового  
призначення з земель сільськогосподарського 

       призначення на землі житлової та громадської  
       забудови гр.Марчуку І.І. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Марчука І.І. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з земель 

сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської забудови, враховуючи 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки гр.Марчука Івана 

Івановича загальною площеб 1,6942 га для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст.12,20,33,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 

на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1000 га по XXXXXXXXXX, яка перебуває у власності гр.Марчука Івана 

Івановича відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ 

№751805, зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

(для ведення особистого селянського господарства) на землі житлової та громадської 

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

споруд. Кадастровий номер ділянки – 182060000:01:005:1503. 

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.Марчуку І.І. 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 

Десятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №390 
 
Про проведення інвентаризації земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення на території міста Баранівки(проект регуляторного акту) 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про необхідність 

проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які 

розташовані в межах м.Баранівки (район с.Табори та район газового господарства), з метою 

впорядкування земель та формування компактних масивів, здійснення контролю за 

використанням і охороною земель, актуалізації відомостей про правовий режим 

використання земельних ділянок та суб’єктів земельних відносин, в зв’язку з тим, що в 

даний час більша частина земельних ділянок не використовується та заросли чагарниками, 

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. Доручити спеціалістам із земельних питань Баранівської міської ради провести 

інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були надані для 

ведення особистого селянського господарства в межах м.Баранівки (район с.Табори і район 

газового господарства). Основним призначенням інвентаризації земель є визначення 

земельних ділянок, які можуть бути надані у власність учасникам АТО, одержання 

достовірної інформації щодо ділянок, які не використовуються або використовуються без 

відповідних прав на землю. 

2. Розмістити оголошення про проведення інвентаризації на офіційному сайті 

Баранівської міської ради та в районній газеті «Слово Полісся». 

3.  Під час проведення інвентаризації встановити стан фактичного використання 

земельних ділянок та визначити земельні ділянки, які не використовуються. 

4.  Попередити землекористувачів про впорядкування даних територій, створення 

компактних масивів з визначенням земельних ділянок, які будуть надаватися у власність 

учасникам АТО. 

5.  Довести до відома землекористувачів, яким надавалися земельні ділянки в районі 

с.Табори та в районі газового господарства відповідно до рішень виконкому або сесії 

Баранівської селищної ради, про необхідність їх узаконення з оформленням відповідних 

документів, які посвідчують право власності на землю. При цьому необхідно надати витяги з 

рішень Баранівської селищної ради про виділення земельних ділянок в межах 

вищезазначених районів. 

6.  Попередити землекористувачів про можливість зміни місця розташування 

земельних ділянок в межах районів, які вказані в рішеннях про їх надання. 

7.  Попередити землекористувачів, які не мають документів, що підтверджують право 

користування земельною ділянкою і бажають отримати її у власність для ведення особистого 

селянського господарства, про надання земельних ділянок на загальних підставах. 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №391 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості 
 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,79
1
,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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер – 

182060000:01:004:1467) по вул.Першотравенській,2 загальною площею 1,6699 га на п’ять 

окремих земельних ділянок: 

- ділянка №1 загальною площею 0,2663 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:004:1518); 

- ділянка №2 загальною площею 0,2634 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:004:1519); 

- ділянка №3 загальною площею 0,0805 га (кадастровий номер -  

1820600000:01:004:1520);                                        

- ділянка №4 загальною площею 0,0681 га (кадастровий номер -  

1820600000:01:004:1521); 

- ділянка №5 загальною площею 0,9916 га (кадастровий номер -  

1820600000:01:004:1522). 

2. Доручити спеціалісту із земельних питань Шевчук О.Г. провести роботу по укладанню 

договорів оренди новостворених земельних ділянок. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
від  16 вересня  2016 року   №392 
 

Про передачу в оренду земельних ділянок  
комунальної власності територіальної громади  
м.Баранівка для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  
ФОП Дем,яненку І.В. 
Розглянувши заяву ФОП Дем

,
яненка І.В. про передачу в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, виписку з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка видана Державною 

реєстраційною службою України, договір купівлі-продажу від 28.04.2016 р., технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,66,93,122,123,125 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Дем
,
яненку Івану Вікторовичу, який 

проживає в м.Баранівці, XXXXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) 

рік земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,2 

в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,3344 

га, в тому числі: ділянка №1 – 0,0681 га (кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:004:1521), ділянка №2 – 0,2663 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:004:1518). 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок площею 0,3344 га в 

розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 

сесії міської ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

4. ФОП Дем
,
яненку І.В.: 

4.1. 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. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Десятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 
від  16 вересня  2016 року   №393 
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м. Баранівка для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства ФОП Стрільцю В.Л. 

 

Розглянувши заяву ФОП Стрільця В.Л. про передачу в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 19.08.2016 р., технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, керуючись 

ст.12,67,71,93,122,123,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Стрільцю Василю Леонтійовичу, який 

проживає в м.Києві, XXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік 

земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,6108 

га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, яка розташована по вул.І.Франка,1 в межах 

м.БаранівкаБаранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:006:0051. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі площею 0,6108 га в розмірі 6% 

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

ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

4. ФОП Стрільцю В.Л.: 

4.1. 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. 

5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 


