
 
від 30 грудня 2016 року       
 

Про початок повноважень  депутатів
Баранівської міської  ради

 
Заслухавши інформацію 

Мельника І.В.  про результати виборів депутатів Баранівської міської ради 8
30 грудня 2016 року, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 
85 Закону України «Про місцеві вибори», міська рада
 

1. Взяти до відома факт початку повноваження 26 депутатів Баранівської міської 
ради восьмого скликання 
секретарів, депутатів ради сьомого скликання  сільських та селищної рад, що увійшли до 
Баранівської міської ради.

2. Вручити депутатам Баранівської міської ради 8
депутата Баранівської міськ

Міський голова                                                                            Душко А.О.

 
Баранівська міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 30 грудня 2016 року                                                     

Про початок повноважень  депутатів 
Баранівської міської  ради 

Заслухавши інформацію голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  
Мельника І.В.  про результати виборів депутатів Баранівської міської ради 8
30 грудня 2016 року, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве 

раїні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 
85 Закону України «Про місцеві вибори», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
до відома факт початку повноваження 26 депутатів Баранівської міської 

ради восьмого скликання обраних 18 грудня 2016 року і припинити повноваження голів, 
секретарів, депутатів ради сьомого скликання  сільських та селищної рад, що увійшли до 
Баранівської міської ради.  

2. Вручити депутатам Баранівської міської ради 8-го скликання посвідчення 
депутата Баранівської міської ради. 

 
Міський голова                                                                            Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         № 1 

голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  
Мельника І.В.  про результати виборів депутатів Баранівської міської ради 8-го  кликання 
30 грудня 2016 року, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве 

раїні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 

до відома факт початку повноваження 26 депутатів Баранівської міської 
16 року і припинити повноваження голів, 

секретарів, депутатів ради сьомого скликання  сільських та селищної рад, що увійшли до 

го скликання посвідчення 

Міський голова                                                                            Душко А.О. 



 
від 30 грудня 2016 року       
 
 
Про початок повноважень 
Баранівського міського голови
 

Заслухавши оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії 
Мельника І.В. про обрання  
Олександровича, на підставі ч. 1 ст. 42 та ч. З ст. 46 Зако
самоврядування в Україні», ст. 85 Закону України 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
 
 

1. Оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  
Мельника І.В. про обрання  Баранівським міським головою Душка Анатолія 
Олександровича взяти до відома.

2. Присвоїти Баранівському  міському голові Душку Анатолію Олександровичу 7 
ранг посадової особи місцево

 
 

Міський голова                                                                            Душко А.О.

 

 
Баранівська міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 30 грудня 2016 року                                                     

Про початок повноважень  
Баранівського міського голови 

Заслухавши оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії 
про обрання  Баранівським міським головою

, на підставі ч. 1 ст. 42 та ч. З ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 85 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 14, 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», міська 

ВИРІШИЛА: 
Оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  

Мельника І.В. про обрання  Баранівським міським головою Душка Анатолія 
Олександровича взяти до відома. 

2. Присвоїти Баранівському  міському голові Душку Анатолію Олександровичу 7 
нг посадової особи місцевого самоврядування 4 категорії посад. 

 
 

Міський голова                                                                            Душко А.О.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         № 2 

Заслухавши оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  
головою Душка Анатолія 

ну України «Про місцеве 
«Про місцеві вибори», ст. 14, 15 Закону 

міська  рада 

Оголошення голови Баранівської міської територіальної виборчої комісії  
Мельника І.В. про обрання  Баранівським міським головою Душка Анатолія 

2. Присвоїти Баранівському  міському голові Душку Анатолію Олександровичу 7 
 

Міський голова                                                                            Душко А.О. 



 
від 30 грудня 2016 року       
 
Про утворення лічильної комісії
для обрання секретаря міської ради
 
 
 
 
 У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
для проведення процедури таємного голосування щодо обрання секретаря міської ради, 
міська рада 

1. Утворити лічильну комісію в складі депутатів ради:
Остудімова Анатолі
Андрєєвої Людмил
Линка Петра Васильович
Курбатова Віктор
Нечипорука Дмитр
Ковальського О
Строєва Ігоря М
 
 
Міський голова                                                                   Душко А.О.

 
Баранівська міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 30 грудня 2016 року                                                 

Про утворення лічильної комісії 
для обрання секретаря міської ради 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
проведення процедури таємного голосування щодо обрання секретаря міської ради, 

ВИРІШИЛА: 
Утворити лічильну комісію в складі депутатів ради: 

натолія Олександровича; 
юдмили Анатоліївни; 

асильовича; 
іктора Аліджановича; 

митра Васильовича 
Олега Володимировича 
Миколайовича 

Міський голова                                                                   Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     № 3 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
проведення процедури таємного голосування щодо обрання секретаря міської ради, 

Міський голова                                                                   Душко А.О. 



 
від 30 грудня 2016 року       
 
Про затвердження протоколу №1
лічильної комісії 
 

Розглянувши протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року, сесія міської ради  
 

1. Протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року про результати обрання 
керівного складу комісії затвердити (додається).
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова               

 
Баранівська міська рада 
  Житомирської області 

1 сесія 8 скликання 
Р І Ш Е Н Н Я  

від 30 грудня 2016 року                                                

Про затвердження протоколу №1 

Розглянувши протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 
1. Протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року про результати обрання 

керівного складу комісії затвердити (додається). 

Міський голова                                                                        Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    №4 

Розглянувши протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року, сесія міської ради   

1. Протокол №1 лічильної комісії від 30.12.2016 року про результати обрання 

Душко А.О. 



 
 
від 30 грудня 2016 року 

Про обрання секретаря  
Баранівської міської ради
 
 
 
 Керуючись  п. 4 ст. 26, п. 3 ст. 59 Закону України "“Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на підставі протокол
міська рада 

1. Обрати на посаду секретаря Баранівської міської ради на строк повноважень ради 
Оханського Юрія Миколайовича 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 

2. Контроль за викона
 
 

 
 
Міський голова                                                                   Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Баранівська міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

                    
 

Баранівської міської ради       

Керуючись  п. 4 ст. 26, п. 3 ст. 59 Закону України "“Про місцеве самоврядування в 
протоколу лічильної комісії № 2 від 30 грудня 2016 року,  Баранівська 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Обрати на посаду секретаря Баранівської міської ради на строк повноважень ради 
Оханського Юрія Миколайовича - депутата Баранівської міської ради, обраного від
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                   Душко А.О.

                          № 5 

  

Керуючись  п. 4 ст. 26, п. 3 ст. 59 Закону України "“Про місцеве самоврядування в 
від 30 грудня 2016 року,  Баранівська 

1. Обрати на посаду секретаря Баранівської міської ради на строк повноважень ради 
депутата Баранівської міської ради, обраного від ПП 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП". 
нням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                   Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року       
 
Про затвердження Положення
про постійні комісії Баранівської міської ради 
та обрання постійних комісій
   

 Розглянувши пропозицію 
депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись п. 2 ст. 26, ст. 47 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Затвердити Положення про постійні комісії Баранівс
1).  

2. Створити і затвердити персональний склад постійних  комісій Баранівської 
міської  ради 8 скликання:

І. Комісія з питань 
соціального захисту населення
1.Пашкевич А.А. голова комісії 
Члени комісії: 
2.Баранова Н.М.  
3.Полюшкевич Л.Є
4.Самчук О.В 
5.Драган О.М. 
6.Парфенюк Т.П. 
ІІ. Комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності
1.Підгурський М.П.
Члени комісії: 
2.Семенець М.І. 
3. Король І.В. 
4. Костецька О.Д. 
 ІІІ. Комісія з питань житлово
власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг:
1.Курбатов В.А. голова комісії
Члени комісії: 
2.Линок П.В. 
3.Мілюшин В.І. 
4.Ковальський О.В. 
5.Муравський Р.А.
ІV. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально
розвитку: 
1.Нечипорук Д.В. голова комісії
Члени комісії: 
2.Строєв І.М.  
3.Андреєєва Л.А. 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                     

Положення 
Баранівської міської ради  

та обрання постійних комісій Баранівської міської ради    

Розглянувши пропозицію Баранівського  міського голови Душка А.О. та 
депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись п. 2 ст. 26, ст. 47 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Баранівської міської ради (додаток 

Створити і затвердити персональний склад постійних  комісій Баранівської 
міської  ради 8 скликання: 

І. Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення: 

голова комісії  

Л.Є. 

ІІ. Комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності
1.Підгурський М.П. голова комісії 

 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг:
голова комісії 

4.Ковальський О.В.  
5.Муравський Р.А. 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально

голова комісії 

                                         № 6 

   

Баранівського  міського голови Душка А.О. та 
депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись п. 2 ст. 26, ст. 47 Закону 

ької міської ради (додаток 

Створити і затвердити персональний склад постійних  комісій Баранівської 

освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 

ІІ. Комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики: 

комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг: 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 



4.Супрунець В.С. 
5. Юрчук Ю.М. 
V. Комісія з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища: 
1. Остудімов А.О. голова комісії 
Члени комісії: 
2. Мірошниченко В.І. 
3.Яблонська І.С. 
4.Лисюк Р.М. 
5. Колчук Н.В. 
 
3. Головам утворених постійних комісій Баранівської міської ради  забезпечити на 

першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі 
обрання заступника Голови та секретаря комісії. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісія з питань 
прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики Підгурського М.П. 

 
Міський голова                                                                     Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

 
Затверджено рішенням  

        Баранівської міської ради 
        № 6 від 03.01.2016р. 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про постійні комісії Баранівської міської ради 

1. Загальні положення 
 
1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з 
числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать 
до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями 
виконавчого комітету. 
1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів 
постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною 
комісією. 
1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар 
ради. 
1.4. Постійна комісія підзвітна громаді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної 
комісії координує секретар ради. 
1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, 
рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням. 
1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих 
на засіданні постійної комісії, доручень громади, міського голови або секретаря ради. 
1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради  та 
іншими радами, управліннями та відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами, організаціями. 
1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного 
разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від 
загального складу комісії. 
1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 
1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах. 

2. Голова постійної комісії 
 
2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу. 
2.2. Скликає і веде засідання комісії. 
2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії. 
2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності 
діяльності комісії. 
2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії. 
2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії. 
2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. 
2.8. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. 



2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної 
громади і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії. 
2.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої 
повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії 
або секретар постійної комісії. 
 
 

3. Організація діяльності постійної комісії 
 
3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що 
виносяться на розгляд ради. 
3.2. Постійна комісія за дорученням громади, селищного голови, секретаря ради  або за 
власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому 
комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, 
підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та 
їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а 
в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, 
здійснює контроль за виконанням рішень ради. 
3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному 
законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та 
їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи. 
3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і 
рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою 
комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. 
Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. 
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 
3.5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. 
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений 
нею строк. 
3.6. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для 
обрання, затвердження, призначення або погодження міської ради, готує висновки з цих 
питань. 
3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може 
створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, 
спеціалістів, представників управлінь та  відділів ради. 
3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою 
комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися 
постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на 
їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. 
3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково 
розглядатись профільною постійною комісією. 

4. Напрямки діяльності постійних комісій 
 
4.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 
етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає: 
 
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 
бюджету; 



2) звіти про виконання програм і бюджету; 
3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян ради; 
4) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету; 
5) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики; 
6) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»; 
7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих 
органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; 
8) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого 
самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними 
організаціями; 
9) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради; 
10) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації 
населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради. 
 
4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо 
розглядає: 
 
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 
бюджету; 
2) звіти про виконання програм і бюджету; 
3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і 
бюджету; 
4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та 
розміри їх ставок; 
5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних 
цільових коштів; 
6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і 
зборах; 
7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку селища, інші питання, які 
виносяться на розгляд ради; 
8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує 
підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд 
ради. 
 
4.3. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за 
дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає: 
 
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 
бюджету; 
2) звіти виконання програм і бюджету; 
3) питання господарської діяльності підприємств; 
4) питання економічної стабілізації промисловості; 
5) питання транспортного обслуговування; 
6) питання розвитку всіх видів зв’язку; 
7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового 
будівництва; 
8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, 
торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній 
власності; 



9) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери 
послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради. 
10) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій 
комунальної і державної власності; 
11) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності; 
12) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної 
громади; 
13) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків 
підприємств, установ та організацій комунальної власності ради; 
14) питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку 
об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 
15) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворилися в результаті 
приватизації комунальної власності; 
16) питання аналізу соціальних наслідків приватизації; 
17) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-
комунального господарства; 
18) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства селища, інші 
питання, які вносяться на розгляд ради. 
 
4.4. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища за дорученням ради або за власною 
ініціативою попередньо розглядає: 
 
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 
бюджету; 
2) звіти про виконання програм і бюджету; 
3) проекти місцевих програм охорони довкілля; 
4) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених 
державних органів управління з охорони природи; 
5) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів 
плати за користування природними ресурсами; 
6) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного 
законодавства; 
7) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва; 
8) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та 
реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, 
житлових будинків, шляхів; 
9) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов; 
10) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які 
виносяться на розгляд ради. 
 
4.5. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту за 
дорученням ради  або за власною ініціативою попередньо розглядає: 
 
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 
бюджету; 
2) звіти про виконання програм і бюджету; 
3) питання створення умов для розвитку культури; 
4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, 
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; 
5) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом; 
6) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми 
повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, 



трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та 
позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій; 
7) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, 
дитячих дошкільних і позашкільних установ; 
8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, 
фізкультури і спорту; 
9) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних 
проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради; 
10) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства 
і дитинства; 
11) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя; 
12) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони 
здоров’я; 
13) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально 
незахищених громадян; 
14) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 
допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
15) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-
економічних інтересів громадян; 
16) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту 
населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради. 

5. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами 
 
5.1. Рекомендації постійної комісії подаються міському голові в письмовій формі з 
реєстрацією в загальному відділі. 
5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін 
(якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та 
пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь. 
5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, 
управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд. 
5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради 
проект рішення з порушеного питання. 
5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з 
питань, віднесених до її компетенції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                          Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
 
Про утворення та затвердження 
структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради

 
З метою оптимізації та 

структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, 
відповідно до ст. 11, п 5 і 6 ч 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” міська рада 

1. З 01 січня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 
затвердити їх структуру і чисельність згідно 

2. Головному спеціалісту з б
Баранівської міської ради Дем
передбачити кошти на утримання виконавчих органів Баранівської міської ради.

3. Головному спеціалісту юрисконсульту Баранівської міської ради Веретельнику О.В. 
провести в установленому порядку державну реєстрацію виконавч
юридичних осіб. 

4. Затвердити розподіл обов’язків першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради та заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради згідно 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 

Міський голова                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

Про утворення та затвердження 
структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, 
відповідно до ст. 11, п 5 і 6 ч 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

 
ВИРІШИЛА: 

 
ічня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 

затвердити їх структуру і чисельність згідно з додатками №1, №2, №3, №4.
2. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – 

Баранівської міської ради Дем`янюк О.Ю. при формуванні бюджету на 2017 рік 
передбачити кошти на утримання виконавчих органів Баранівської міської ради.

3. Головному спеціалісту юрисконсульту Баранівської міської ради Веретельнику О.В. 
провести в установленому порядку державну реєстрацію виконавчих органів міської ради 

4. Затвердити розподіл обов’язків першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради та заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради згідно з додатком №5. 

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Душко А.О.

від 30 грудня 2016 року                                                                                           № 7 

вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, 
відповідно до ст. 11, п 5 і 6 ч 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

ічня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 
№1, №2, №3, №4. 

 головному бухгалтеру 
при формуванні бюджету на 2017 рік 

передбачити кошти на утримання виконавчих органів Баранівської міської ради. 
3. Головному спеціалісту юрисконсульту Баранівської міської ради Веретельнику О.В. 

их органів міської ради – 

4. Затвердити розподіл обов’язків першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради та заступників міського голови з питань діяльності 

 

Душко А.О. 



Додаток №1 до рішення сесії 
                                                                                        8-го скликання №7 

                                                                                          від 30.12.2016 року 
 
 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАДИ 
 
№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість штатних 
одиниць 
 

1 Міський голова 1 
2 Секретар міської  ради 1 
3 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
1 

4 Заступники міського голови 2 
5 Керуючий справами виконкому  1 
6 Старости 12 
7 Діловоди 12 
8 Секретар керівника 1 
9 Водій 1 
10 Сторож 2 
11 Радник 2 
12 Кочегар  2 
13 Тех працівник 2 
14 Начальник управління фінансів Баранівської міської ради 

 
1 

Заступник начальника управління 
 

1 

Головний спеціаліст з бюджетних питань 
 

1 

Спеціаліст з бюджетних питань 1 

Провідний спеціаліст по доходах  
 

1 

15 Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 
 

1 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер 
 

1 

Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Спеціаліст з економічних питань 
 

1 

Провідний спеціаліст з публічних закупівель. 1 

16 Начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності 
 

1 

Спеціаліст містобудування та архітектури 
 

1 

Спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних ресурсів  
 

2 

Спеціаліст з питань комунальної власності 1 



 
Спеціаліст землевпорядник 1 

17 Начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства 
 
 

1 

Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього середовища  
 

1 

Спеціаліст по транспорту та ЖКГ 
 
Інспектор правопорядку 
 

1 

Майстер благоустрою 
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Контролер-касир 
 

1 

Водії  
 

6 

Вантажники  
 

5 

Тракторист  
 

2 

Диспетчер планувань  
 

1 

Двірники  
 

6 

Тех працівники  
 

10 

Працівник ринку  
 

1 

Робітник кладовища  
 

5 

Електрик  
 

2 

Механізатор 1 

18 Начальник Центру надання адміністративних послуг 
 

1 

Адміністратор  3 

19 Начальник реєстраційної служби 
 

1 

Завідуючий сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб 
 

1 

Паспортист  
 

3 

Реєстратор юридичних осіб 
 

1 

Реєстратор речових прав 1 

20 Начальник відділу культури, розвитку молоді та спорту 
 

1 

Заступник начальника відділу 
 

1 



Головний бухгалтер 
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Методист 1-ї категорії 
 

1 

Методист 
 

1 

21 Начальник відділу юридичної та організаційно-кадрової роботи 
 

1 

Головний спеціаліст юрисконсульт  
 

1 

Спеціаліст з юридичних питань  
 

1 

Провідний спеціаліст з організаційної кадрової роботи 
 

1 

Спеціаліст з інформаційної роботи 
 

1 

Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

1 

22 Начальник відділу 
 

1 

Спеціаліст по діловодству та контролю 
 

1 

Архіваріус 
 

1 

Інженер -програміст 
 

1 

Усього за посадами: 132 
 
 
 
Секретар ради                                                                   Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 до рішення сесії 
                                                                                         8-го скликання №7 
                                                                                         від 30.12.2016 року 

 
 
 

ОРГАНИ РАДИ, СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 
 

 
Назва виконавчих органів з 
правами юридичної особи та 
структурних підрозділів 
апарату виконавчого 
комітету 

Назва та кількість штатних одиниць  

Управління фінансів 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник управління (1) 
2. Заступник начальника управління (1) 
3. Головний спеціаліст з бюджетних питань(1) 
4. Спеціаліст з видатків (2) 
5. Провідний спеціаліст по доходах (1) 

 
Відділ бухгалтерського 
обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу(1) 
2. Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – 

головний бухгалтер (1) 
3. Провідний спеціаліст з інвестиційних питань (1) 
4. Бухгалтер (2) 
5. Спеціаліст з економічних питань (1) 
6. Провідний спеціаліст з публічних закупівель (1)  

Відділ містобудування та 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст містобудування та архітектури (1) 
3. Спеціаліст 1-ї категорії  з питань земельних ресурсів (2) 
4. Спеціаліст-землевпорядник (1) 
5. Спеціаліст з питань комунальної власності (1) 

Відділ благоустрою та 
житлово-комунального 
господарства 
 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього 

середовища (1) 
3. Спеціаліст по транспорту та ЖКГ (1) 
4. Інспектор правопорядку (1) 
5. Майстер благоустрою (1) 
6. Бухгалтер (2) 
7. Контролер-касир (1) 
8. Водії (6) 
9. Вантажники (5) 
10. Тракторист (2) 
11. Диспетчер планувань (1) 
12. Двірники (6) 
13. Техпрацівники (10) 
14. Працівник ринку (1) 
15. Робітник кладовища (5) 
16. Електрик (2) 
17. Механізатор (1) 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник центру (1) 
2. Адміністратор (3) 

Реєстраційна служба  
(структурний підрозділ) 

1. Начальник реєстраційної служби (1) 
2. Завідуючий сектором реєстрації місця проживання 

фізичних осіб (1) 
3. Паспортист (3) 
4. Реєстратор юридичних осіб (1) 



5. Реєстратор речових прав (1) 
Управління надання 
соціальних послуг 
 
(Юридична особа) 

1. Начальник управління (1) 
2. Заступник начальника (1) 
3. Головний спеціаліст по забезпеченню соціальних 

послуг для сім’ї, дітей та молоді. (1) 
4. Соціальний працівник (6) 
5. Спеціаліст у справах дітей (1) 
6. Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян  (1) 
7. Соціальний робітник (25) 
8. Головний бухгалтер (1) 
9. Бухгалтер (2) 
10. Інспектор з кадрів (1) 
11. Оператор котельні (1) 
12. Тех працівник (1) 

Відділ освіти 
(Юридична особа) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Начальник групи централізованого господарського 

обслуговування   (1) 
3. Завідуючий методичного кабінету (1) 
4. Методист з дошкільної освіти (1) 
5. Методист з навчально-виховної роботи (5) 
6. Юрист (1) 
7. Головний бухгалтер (1) 
8. Заступник головного бухгалтера (1) 
9. Бухгалтери (10) 
10. Старший економіст (1) 
11. Програміст (1) 
12. Секретар керівника (1) 
13. Інженер з ремонту (1) 
14. Механік (1) 
15. Техпрацівник (1) 

Відділ культури, розвитку 
молоді та спорту  

1. Начальник відділу (1) 
2. Заступник начальника відділу (1) 
3. Головний бухгалтер (1) 
4. Бухгалтер (2) 
5. Методист 1-ї категорії (1) 
6. Методист (1) 

Відділ юридичної та 
організаційно-кадрової 
роботи 

1. Начальник відділу  (1) 
2. Головний спеціаліст юрисконсульт  (1) 
3. Спеціаліст з юридичних питань  (1) 
4. Провідний спеціаліст з організаційної кадрової роботи 

(1) 
5. Спеціаліст з інформаційної роботи (1) 
6. Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення (1) 

Загальний відділ 1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст по діловодству та контролю (1) 
3. Архіваріус (1) 
4. Інженер –програміст (1) 

 
 
 

 
Секретар ради                                                                             Ю.М. Оханський 

 
 
 
 



Додаток №3 до рішення сесії 
                                                                                         8-го скликання №7 
                                                                                         від 30.12.2016 року 

 
 

№ 
 п/п 

Назва юридичної особи 
– 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської міської 
ради 
 

Начальник управління (1) 
 

1 

Заступник начальника (1) 
 

1 

Головний спеціаліст по забезпеченню 
соціальних послуг для сім’ї, дітей та 
молоді. (1) 
 

1 

Соціальний працівник (6) 
 

6 

Спеціаліст у справах дітей (1) 
 

1 

Спеціаліст з обліку пільгових категорій 
громадян  (1) 
 

1 

Соціальний робітник (25) 
 

25 

Головний бухгалтер (1) 
 

1 

Бухгалтер (2) 
 

2 

Інспектор з кадрів (1) 
 

1 

Оператор котельні (1) 
 

1 

Техпрацівник (1) 1 

Всього                                                                                                                   42 

 
 
 
 
 

Секретар ради                                                                               Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток №4 до рішення сесії 
                                                                                         8-го скликання №7 
                                                                                         від 30.12.2016 року 

 
 
 
 

№ 
 п/п 

Назва юридичної особи 
– 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1. Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради 

Начальник відділу  
 

1 

Начальник групи централізованого 
господарського обслуговування  
 

1 

Завідуючий методичного кабінету  
 

1 

Методист з дошкільної освіти  
 

1 

Методист з навчально-виховної роботи  
 

5 

Юрист  
 

1 

Головний бухгалтер  
 

1 

Заступник головного бухгалтера  
 

1 

Бухгалтери  
 

10 

Старший економіст  1 

 
Програміст  
 

1 

Секретар керівника  
 

1 

Інженер з ремонту  
 

1 

Механік  
 

1 

Техпрацівник  1 

Всього                                                                                                                   28 

 
 
 
 
 

Секретар ради                                                                               Ю.М. Оханський 
 
 

 
 



Додаток №5 до рішення сесії 
                                                                                         8-го скликання №7 
                                                                                          від 30.12.2016 року 

 
 
 
 

Розподіл обов’язків першого заступника та заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради 

 
 
Перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

1. Відділ культури, розвитку молоді та спорту  
2. Управління надання соціальних послуг 
3. Відділ освіти 
4. Виконавчий комітет (координація роботи з 

старостами) 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1. Фінансове управління 
2. Відділ бухгалтерського обліку та 

економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель 

3. Відділ містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної 
власності. 

4. Відділ благоустрою, охорони навколишнього 
природного  середовища, транспорту та 
житлово-комунального господарства 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1. Реєстраційна служба 
2. Відділ юридичної та організаційно-кадрової 

роботи 
3. Сектор діловодства, контролю та архіву 
4. Центр надання адміністративних послуг 

 
 

Секретар ради                                                             Ю.М. Оханський  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



від 30 грудня 2016 року          
 
Про затвердження на посадах
першого заступника, заступників
Баранівського  міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючого справами
виконавчого комітету  
 
 

Заслухавши пропозицію міського голови Душка Анатолія Олександровича та на 
підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 ЗУ «Про службу в 
органах місцевого самоврядування»
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити кандидатуру  Кокітко
заступника міського голови з питань діяльності виконавч

2. Затвердити 
міського голови з питань діяльності 

3. Затвердити кандидатуру 
міського голови з питань діяльності 

4. Затвердити кандидатуру 
справами виконкому. 

 
 
Міський голова                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

Про затвердження на посадах 
першого заступника, заступників 
Баранівського  міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради, керуючого справами 

Заслухавши пропозицію міського голови Душка Анатолія Олександровича та на 
підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 ЗУ «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» 

ити кандидатуру  Кокітко Наталію Володимирівну
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 кандидатуру Савчука Василя Андрійовича
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Затвердити кандидатуру Загорської Оксани Сергіївни 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Затвердити кандидатуру Куцан Людмилу Леонідівну

Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                                                                 № 8 

Заслухавши пропозицію міського голови Душка Анатолія Олександровича та на 
підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 ЗУ «Про службу в 

Наталію Володимирівну на посаду першого 
ів ради. 

ля Андрійовича на посаду заступника 

Загорської Оксани Сергіївни  на посаду заступника 

Куцан Людмилу Леонідівну на посаду керуючого 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                     
                                          
Про покладення обов’язків старости 
 
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Ільчук Любов Володимирівну, 
яка здійснювала повноваження Полянківського селищного голови до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Ільчук Л.В. здійснює свої повноваження
селища Полянка, села Будисько.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова            
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Ільчук Любов Володимирівну, 
повноваження Полянківського селищного голови до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Ільчук Л.В. здійснює свої повноваження
Будисько. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      №   9  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Ільчук Любов Володимирівну, 

повноваження Полянківського селищного голови до об’єднання.  
2. Визначити, що староста Ільчук Л.В. здійснює свої повноваження на території 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                        
                                          
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
яка здійснювала повноваження Вірлянського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Микалюк Л.А.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Вірля, Климентіївка. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Михалюк Ларису Антонівну
яка здійснювала повноваження Вірлянського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Микалюк Л.А.  здійснює свої повноваження на території 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   №  10  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
Михалюк Ларису Антонівну, 

яка здійснювала повноваження Вірлянського сільського голови  до об’єднання.  
2. Визначити, що староста Микалюк Л.А.  здійснює свої повноваження на території 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                           
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти н
здійснювала повноваження Берестівського  сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Закусило Н.І.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок

3. Контроль за викона
 
Міський голова                                                                     
 
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Закусило Надію Іванівну
здійснювала повноваження Берестівського  сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Закусило Н.І.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                №   11 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
Закусило Надію Іванівну, яка 

здійснювала повноваження Берестівського  сільського голови  до об’єднання.  
2. Визначити, що староста Закусило Н.І.  здійснює свої повноваження на території 

нням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Жарівського  сільського голови  до об’єднан

2. Визначити, що староста Левчук М.М. здійснює свої повноваження на території 
сіл  Жари, Деревищина  . 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
2016 року                                                                                           №
                                          

Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Левчука Миколу Михайловича
який здійснював повноваження Жарівського  сільського голови  до об’єднан

2. Визначити, що староста Левчук М.М. здійснює свої повноваження на території 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 року                                                                                           №   12 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
Левчука Миколу Михайловича,                      

який здійснював повноваження Жарівського  сільського голови  до об’єднання.  
2. Визначити, що староста Левчук М.М. здійснює свої повноваження на території 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Зеремлянського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Степанюк Г.П.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Зеремля, Середня,  Вишнівка

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова  
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Степанюка Григорія Павловича
ав повноваження Зеремлянського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Степанюк Г.П.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Зеремля, Середня,  Вишнівка. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

від 30 грудня 2016 року                                                                                           №   13 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
Степанюка Григорія Павловича, 

ав повноваження Зеремлянського сільського голови  до об’єднання.  
2. Визначити, що староста Степанюк Г.П.  здійснює свої повноваження на території 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                              
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванн
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Миколайовича, який здійснював повноваження Йосипівського сільського голови  до 
об’єднання.  

2. Визначити, що староста Грановський О.Й,  здійснює свої повноваження на 
території сіл  Йосипівка, Табори

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Йосипівського сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Грановський О.Й,  здійснює свої повноваження на 
сіл  Йосипівка, Табори. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             №   14 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
ям норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Грановського Олега 

який здійснював повноваження Йосипівського сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Грановський О.Й,  здійснює свої повноваження на 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                            
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Євгеновича, який здійснював повноваження Кашперівського  сільського голови  до 
об’єднання.  

2. Визначити, що староста 
території сіл   Кашперівка, Озерянка, Гриньки

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Муравського Володимира 
який здійснював повноваження Кашперівського  сільського голови  до 

начити, що староста Муравський В.Є.  здійснює свої повноваження на 
Кашперівка, Озерянка, Гриньки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               №   15 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
Муравського Володимира 

який здійснював повноваження Кашперівського  сільського голови  до 

здійснює свої повноваження на 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Васильовича, який здійсню
об’єднання.  

2. Визначити, що староста 
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Марківського сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Вітюк В.В.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

а                                                                     Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

від 30 грудня 2016 року                                                                                           №   16 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Вітюка Володимира 

вав повноваження Марківського сільського голови  до 

здійснює свої повноваження на території    

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                           
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Петровича, який здійснював повноваження Рогачівського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста 
сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини

3. Контроль за виконанням цього ріш
 
Міський голова                                                                     Душко А.О.
 
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Рогачівського сільського голови  до об’єднання. 

2. Визначити, що староста Дейнека В. П.  здійснює свої повноваження на території 
сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                №   17 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Дейнеку Володимира 

який здійснював повноваження Рогачівського сільського голови  до об’єднання.  
здійснює свої повноваження на території 

ення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року      
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обо
Васильовича, який здійснював повноваження Суємецького сільського голови  до 
об’єднання.  

2. Визначити, що староста 
сіл  Суємці, Володимирівка

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Суємецького сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Мисько О. В.  здійснює свої повноваження на території 
Суємці, Володимирівка. 

а виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     №   18 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
в’язки старости покласти на Миська Олександра 

який здійснював повноваження Суємецького сільського голови  до 

здійснює свої повноваження на території 

а виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Васильовича, який здійснював повноваження Смолдирівського сільського голови  до 
об’єднання.  

2. Визначити, що староста 
території сіл  Смолдирів, Смолк

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     Душко А.О.
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
грудня 2016 року                                                                                           №

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 

ої громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Смолдирівського сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Гайдайчук М. В. здійснює свої повноваження на 
сіл  Смолдирів, Смолка, Іванівка. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грудня 2016 року                                                                                           №   19 

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
ої громади обов’язки старости покласти на Гайдайчука Миколу 

який здійснював повноваження Смолдирівського сільського голови  до 

здійснює свої повноваження на 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                           
Про покладення обов’язків старости 
  
  На  виконання п.3 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1. До проведення перших виборів старост на території 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
Миколайовича, який здійснював повноваження Ялишівського сільського голови  до 
об’єднання.  

2. Визначити, що староста 
території сіл   Ялишів,  Явне, Лісове

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

                                          
Про покладення обов’язків старости  

На  виконання п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про до
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. До проведення перших виборів старост на території 

міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на 
який здійснював повноваження Ялишівського сільського голови  до 

2. Визначити, що староста Лавренчук А.М. здійснює свої повноваж
Ялишів,  Явне, Лісове. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.
 

від 30 грудня 2016 року                                                                                           №   20 

Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2,3 ст. 14 1 Закону України 

1. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Баранівської 
міської об’єднаної громади обов’язки старости покласти на Лавренчука Анатолія 

який здійснював повноваження Ялишівського сільського голови  до 

здійснює свої повноваження на 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
 
Про затвердження складу виконавчого 
комітету Баранівської міської ради
 
Керуючись п. 3 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради 
 

 
1. Затвердити виконавчий комітет м

1) Душко Анатолій Олександрович 
2) Оханський Юрій Миколайович 
3) Кокітко Наталія Володимирівна 

діяльності виконавчих органів ради;
4) Савчук Василь Андрійович

виконавчих органів ради;
5) Загорська Оксана Сергіївна 

виконавчих органів ради;
6) Куцан Людмила Леонідівна 

(секретар виконкому);
7) Ільчук Любов Володимирівна  
8) Михалюк Лариса Антонівна  
9) Закусило Надія Іванівна 
10) Левчук Микола Михайлович 
11) Степанюк Григорій Павлович 
12) Грановський Олег Миколайович 
13) Муравський Володимир Євгенович 
14) Вітюк Володимир Васильович 
15) Дейнека Володимир Петрович 
16) Мисько Олександр Васильович 
17) Гайдайчук Микола Васильович 
18) Лавренчук Анатолій Миколайович 
19) Радчук Олександр Володимирович 
20) Заремба Володимир Григорович 

міськводоканал»
21) Сидорівський Віктор Миколайович 
22) Лис Володимир С
23) Майструк Микола Борисович 
24) Ділодуб Михайло Васильович 
25) Стретович Олена Олександрівна 
26) Юрчук Микола Федорович 

ЛМГ» 
27) Дем`яненко Іван Вікторович 

Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

Про затвердження складу виконавчого  
комітету Баранівської міської ради 

Керуючись п. 3 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити виконавчий комітет міської ради в кількості 27 чоловік, а саме:
Душко Анатолій Олександрович – міський голова; 
Оханський Юрій Миколайович - секретар ради; 
Кокітко Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 
Савчук Василь Андрійович  - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Загорська Оксана Сергіївна  - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Куцан Людмила Леонідівна  - керуючий справами виконавчого комітету 
(секретар виконкому); 
Ільчук Любов Володимирівна  -  в.о. старости Полянківської селищної ради

Лариса Антонівна  -  в.о. старости Вірлянської селищної ради
Закусило Надія Іванівна – в.о. старости Берестівської сільської ради
Левчук Микола Михайлович – в.о. старости Жарівської сільської ради
Степанюк Григорій Павлович – в.о. старости Зеремлянської с
Грановський Олег Миколайович – в.о. старости Йосипівської сільської ради
Муравський Володимир Євгенович – в.о. старости Кашперівської сільської ради
Вітюк Володимир Васильович – в.о. старости Марківської сільської ради
Дейнека Володимир Петрович – в.о. старости Рогачівської сільської ради
Мисько Олександр Васильович – в.о. старости Суємецької сільської ради
Гайдайчук Микола Васильович – в.о. старости Смолдирівської сільської ради
Лавренчук Анатолій Миколайович – в.о. старости Ялишівської сільської ради
Радчук Олександр Володимирович – директор Рогачівської ЗОШ І
Заремба Володимир Григорович – головний інженер КП «Баранівка 
міськводоканал» 
Сидорівський Віктор Миколайович – приватний підприємець
Лис Володимир Святославович – приватний підприємець
Майструк Микола Борисович – водій 
Ділодуб Михайло Васильович – пенсіонер 
Стретович Олена Олександрівна – директор ТОВ «Органік мілк» 
Юрчук Микола Федорович – голова профспілкового комітету 

ко Іван Вікторович – приватний підприємець. 
Міський голова                                                                     

від 30 грудня 2016 року                                                                                           № 21 

Керуючись п. 3 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради  

чоловік, а саме: 

перший заступник міського голови з питань 

заступник міського голови з питань діяльності 

іського голови з питань діяльності 

керуючий справами виконавчого комітету 

в.о. старости Полянківської селищної ради 
в.о. старости Вірлянської селищної ради 

в.о. старости Берестівської сільської ради 
в.о. старости Жарівської сільської ради 
в.о. старости Зеремлянської сільської ради 

в.о. старости Йосипівської сільської ради 
в.о. старости Кашперівської сільської ради 

в.о. старости Марківської сільської ради 
в.о. старости Рогачівської сільської ради 
в.о. старости Суємецької сільської ради 
в.о. старости Смолдирівської сільської ради 

рости Ялишівської сільської ради 
директор Рогачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

головний інженер КП «Баранівка 

приватний підприємець 
приватний підприємець 

директор ТОВ «Органік мілк»  
голова профспілкового комітету ДП «Баранівське 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року          
 
Про встановлення посадового окладу,
розміру преміальних та рангу посадових
осіб місцевого самоврядування
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.20
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись  ст. 46 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 10, 14 ЗУ «Про службу в органах м
самоврядування», сесія міської ради
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Міському голові Душку Анатолію Олександровичу присвоїти 7 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування в межах 4 категорії.

1.2. В межах затверджених видатків на опл
скликання міському голові наступні виплати:

- 100% надбавки до посадового окладу
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи;

- здійснювати преміювання в розмірі 250 % до посадов
надбавки за ранг та вислугу років

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати.

1.3.Враховуючи особливий характер роботи
голові використовувати службовий транспорт у святкові та вихідні дні.

2. Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Наталії Володимирівни  присвоїти 
самоврядування в межах 5

2.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом 
скликання наступні виплати:

- 50% надбавки до посадового окладу
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи;

- здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати.

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
Василю Андрійовичу присвоїти 
межах 5 категорії. 

3.1. В межах затвердж
скликання наступні виплати:

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

Про встановлення посадового окладу, 
розміру преміальних та рангу посадових 
осіб місцевого самоврядування 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.20
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись  ст. 46 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 10, 14 ЗУ «Про службу в органах м
самоврядування», сесія міської ради 

Міському голові Душку Анатолію Олександровичу присвоїти 7 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування в межах 4 категорії. 

1.2. В межах затверджених видатків на оплату праці, встановити протягом во
скликання міському голові наступні виплати: 

100% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи;

здійснювати преміювання в розмірі 250 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років 
надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати. 

Враховуючи особливий характер роботи та інтенсивність праці дозволити міському 
голові використовувати службовий транспорт у святкові та вихідні дні.
Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Наталії Володимирівни  присвоїти 9 ранг посадової особи 
самоврядування в межах 5 категорії.  

2.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом 
скликання наступні виплати: 

50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи;

здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років; 
надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати. 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
Василю Андрійовичу присвоїти 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування в 

 
3.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом 
скликання наступні виплати: 

                                                                                 № 22 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись  ст. 46 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 10, 14 ЗУ «Про службу в органах місцевого 

Міському голові Душку Анатолію Олександровичу присвоїти 7 ранг посадової 

ату праці, встановити протягом восьмого 

з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 

ого окладу з урахуванням 

надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 

та інтенсивність праці дозволити міському 
голові використовувати службовий транспорт у святкові та вихідні дні. 
Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ранг посадової особи місцевого 

2.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом восьмого 

з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 

здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 

надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчуку 
ранг посадової особи місцевого самоврядування в 

встановити протягом восьмого 



-50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 
-здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років; 
-надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 
плати. 

4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Загорській 
Оксані Сергіївні присвоїти 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування в 
межах 5 категорії. 

4.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом восьмого 
скликання наступні виплати: 

-50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 
-здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років; 
-надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 
плати. 

5. Секретарю ради Оханському Юрію Миколайовичу присвоїти 11 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії.  

5.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом восьмого 
скликання наступні виплати: 

-50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 
-здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років; 
-надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 
плати. 

6. Керуючому справами виконкому Куцан Людмилі Леонідівні присвоїти 11 ранг 
посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії.  

6.1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити протягом восьмого 
скликання наступні виплати: 

-50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років  за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи; 
-здійснювати преміювання в розмірі 200 % до посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу років; 
-надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 
плати. 

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О 
 
 
 
 
 
 
 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                            
Про реорганізацію  
Полянківської селищної ради
  Керуючись Законом України 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344417
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386
Баранівського району Житомирської області

2. Баранівська міська 
селищної ради  з дня набуття повноважень 
Баранівською об’єднаною

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Ільчук Любов Володимирівна 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради;
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 

4. Комісії з реорганізації 
2017 року провести процеду
селищної  ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс 
міської ради  та її виконавчих органів майна та зобов’язань 

5. Голові утвореної 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів  Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних 
реєстрації реорганізації Полянківської селищної 
Баранівську міську раду 
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

                                          

Полянківської селищної ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення 
№ 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської

ВИРІШИЛА: 
Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344417), розташованої за адресою: вул. Калініна, 3 смт Полянка 
Баранівського району Житомирської області, шляхом приєднання до 

04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
дня набуття повноважень Баранівською міською радою

об’єднаною територіальною громадою. 
орити комісію з реорганізації Полянківської селищної ради 

Володимирівна – перший заступник міського голови
 

Ільчук Любов Володимирівна – виконуючий обов’язки старости.  

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Полянківської селищної ради  
роцедури інвентаризації активів та зобов’язань 

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс 
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Полянківської селищної ради

Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
Баранівської міської ради.   

. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних 
зації Полянківської селищної  ради та внесення змін у відомості про 

Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

від 30 грудня 2016 року                                                                                           №23  

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
на підставі рішення Баранівської міської  

Баранівської міської 

— Полянківської селищної 
вул. Калініна, 3 смт Полянка  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
Соборна, 20 м. Баранівка, 

рада є правонаступником прав та обов'язків Полянківської 
Баранівською міською радою, обраною 

Полянківської селищної ради у складі: 

заступник міського голови. 

хгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

у строк до «06» березня  
ри інвентаризації активів та зобов’язань Полянківської 

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської 
Полянківської селищної ради. 

за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                 
                                            
Про реорганізацію  
Берестівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344423
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником пра
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації Берестівської сільської  ради у складі:
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Закусило Надія Іванівна– 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимир

4. Комісії з реорганізації Берестівської сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Берестівської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Берестівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради.

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Берестівської сільсь
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Берестівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
№ 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344423), розташованої за адресою: вул.Шаруківська.1
нівського району Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Берестівської 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Берестівської сільської  ради у складі:

Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
 
 виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
ької міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Берестівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Берестівської

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Берестівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Берестівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                          №24  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

№ 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

— Берестівської сільської 
вул.Шаруківська.1 село Берестівка  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

в та обов'язків Берестівської 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

3. Утворити комісію з реорганізації Берестівської сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Берестівської сільської ради  у строк до «06» березня 2017 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Берестівської сільської   

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Берестівської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
кої  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                      
    

Про реорганізацію 
Вірлянської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 

Закону України «Про добровільне об’єднання 
Цивільного кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської 
міської  ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про по
міської ради» міська рада

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
(ЄДРПОУ: 04344430), розташованої за адресою:
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації Вірлянської  сільської  ради у складі:
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володими
Заступник голови комісії
Михалюк Лариса Антонівна
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 

бухгалтер Баранівської міської 
Вихівський Сергій Адамович 

комунального господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 
4. Комісії з реорганізації 

року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів  Баранівськ

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації 
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                           
Про реорганізацію  
Вірлянської сільської ради 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 
бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до 

Цивільного кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської 

міської  ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської 
міської ради» міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи — Вірлянської сільської ради 

), розташованої за адресою: вулиця Центральна,3
у Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Вірлянської  сільської  ради у складі:

Кокітко Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
Заступник голови комісії 
Михалюк Лариса Антонівна – виконуючий обов’язки старости.

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово 
комунального господарства Баранівської міської ради; 

Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.
4. Комісії з реорганізації Вірлянської сільської ради  у строк 

ри інвентаризації активів та зобов’язань Вірлянської 
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Вірлянської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Вірлянської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                     №25 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 
територіальних громад», відповідно до 

Цивільного кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської 

чаток повноважень депутатів Баранівської 

Вірлянської сільської ради 
вулиця Центральна,3 село Вірля,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Вірлянської  
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

3. Утворити комісію з реорганізації Вірлянської  сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

виконуючий обов’язки старости. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
ий спеціаліст юрисконсульт. 

сільської ради  у строк до «06 березня 2017 
Вірлянської сільської   ради 

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                      
                                            
Про реорганізацію  
Жарівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про по
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344452
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Левчук Микола Михайлович 
Члени комісії:     
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 

4. Комісії з реорганізації 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Бар
виконавчих органів майна та зобов’язань 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівськ

6. Призначити особою, уповноваженою на вчиненн
реєстрації реорганізації 
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну. 

7. Контроль за виконанням цього рішення
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Жарівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 

04344452), розташованої за адресою: вул.Баранівська,3
итомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Жарівської  сільської  ради у складі:

Кокітко Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови.
 

Левчук Микола Михайлович – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Жарівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Жарівської

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Жарівської  сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Жарівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                     №26  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

чаток повноважень депутатів Баранівської міської 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи — Жарівської сільської 
вул.Баранівська,3  село Жари,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Жарівської  
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
еціаліст юрисконсульт. 

сільської ради  у строк до 06 березня  2017 
Жарівської сільської   ради 
анівської міської ради  та її 

сільської ради. 
5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

я дій, необхідних для державної 
сільської  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                     
                                            
Про реорганізацію  
Зеремлянської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344469
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правон
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Степанюк Григорій Павлович  
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 

4. Комісії з реорганізації Зеремлянської сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Зеремлянської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забез
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Зеремля
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Зеремлянської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
удня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344469), розташованої за адресою: вулиця Вишнівська ,1, 
Баранівського району Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Зеремлянської  сільської  ради у складі:

Кокітко Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Степанюк Григорій Павлович  – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Зеремлянської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань 

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Зеремлянської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забез
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Зеремлянської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                                      №27  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

удня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

— Зеремлянської сільської 
вулиця Вишнівська ,1, село Зеремля,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

аступником прав та обов'язків Зеремлянської   
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Зеремлянської сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Зеремлянської сільської   

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Зеремлянської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
нської сільської  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                       
                                            
Про реорганізацію  
Йосипівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання терит
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344475
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Грановський Олег Миколайович 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр В

4. Комісії з реорганізації Йосипівської сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Йосипівської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Йосипівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчас
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів  Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Йосипівської
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Йосипівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344475), розташованої за адресою: вулиця Польова, 1, 
району Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Йосипівської сільської  ради у складі:

Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Грановський Олег Миколайович – виконуючий обов’язки старости.

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Йосипівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Йосипівської

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Йосипівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчас
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Йосипівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                    №28  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
оріальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

повноважень депутатів Баранівської міської 

— Йосипівської сільської 
вулиця Польова, 1, село Йосипівка,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Йосипівської   
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

виконуючий обов’язки старости. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Йосипівської сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Йосипівської сільської   

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Йосипівської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
сільської  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                        
                                          
Про реорганізацію  
Кашперівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територ
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок п
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344481
Кашперівка,  Баранівського
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Муравський Володимир Євгенович 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр В

4. Комісії з реорганізації Кашперівської сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Кашперівської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Кашперівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Кашперівської сільс
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Кашперівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344481), розташованої за адресою: вулиця Центральна, 47, 
Баранівського району Житомирської області, шляхом приєднання до 

Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Кашперівської сільської  ради у складі:

я Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Муравський Володимир Євгенович – виконуючий обов’язки старости.

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Кашперівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Кашперівської

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Кашперівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

депутатів Баранівської міської ради .   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Кашперівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                   №29  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
іальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

овноважень депутатів Баранівської міської 

— Кашперівської сільської 
вулиця Центральна, 47, село 

шляхом приєднання до 
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Кашперівської   
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

виконуючий обов’язки старости. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Кашперівської сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Кашперівської сільської   

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Кашперівської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ької  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                        
                                          
Про реорганізацію  
Марківської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про по
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344498
Марківка,  Баранівського району Житомирської області, 
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Вітюк Володимир Васильович
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства  Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 

4. Комісії з реорганізації Марківської сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Марківської
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Марківської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасн
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баран

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Марківської сільської 
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Марківської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344498), розташованої за адресою: вулиця Першотравнева, 46
ького району Житомирської області, шляхом приєднання до 

Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Марківської сільської  ради у складі:

Кокітко Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Вітюк Володимир Васильович – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства  Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи. 

4. Комісії з реорганізації Марківської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Марківської

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Марківської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасн
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

депутатів Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Марківської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                   №30  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

чаток повноважень депутатів Баранівської міської 

— Марківської сільської 
вулиця Першотравнева, 46-а, село 

шляхом приєднання до 
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Марківської   
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

ільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

т з організаційно кадрової роботи.  
4. Комісії з реорганізації Марківської сільської ради  у строк до 06 березня 2017 

ри інвентаризації активів та зобов’язань Марківської сільської   ради 
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Марківської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 

 



від 30 грудня 2016 року                                                       
                                          
Про реорганізацію  
Рогачівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про по
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344535
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'я
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Дейнека Володимир Петрович 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Волод

4. Комісії з реорганізації 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчас
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації 
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344535), розташованої за адресою: вулиця Молодіжна,1,  
айону Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'я
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Рогачівської сільської  ради у складі:

Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Дейнека Володимир Петрович – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
нівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Рогачівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Рогачівської

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Рогачівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчас
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

депутатів Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Рогачівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                    №31  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

чаток повноважень депутатів Баранівської міської 

— Рогачівської сільської 
вулиця Молодіжна,1,  село Рогачів,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Рогачівської   
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

сільської ради  у строк до 06 березня  2017 
Рогачівської сільської   ради 

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ї  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                      
                                          
Про реорганізацію  
Смолдирівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про по
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344541
Смолдирів ,  Баранівського району Житомирської області, 
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Гайдайчук Микола Васильович
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр В

4. Комісії з реорганізації Смолдирівської сільської ради  у строк до 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Смолдирівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради.

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Смолдирівської
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Смолдирівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи — Смолдирівської сільської 

04344541), розташованої за адресою: вулиця Л.Українки,55,  
ького району Житомирської області, шляхом приєднання до 

Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 
м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Смолдирівської сільської  ради у складі:

Наталія Володимирівна – перший заступник міського голови.
 

Гайдайчук Микола Васильович – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Смолдирівської сільської ради  у строк до 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Смолдирівської 

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Смолдирівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєча
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

депутатів Баранівської міської ради.  
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Смолдирівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                     №32  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
територіальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

чаток повноважень депутатів Баранівської міської 

Смолдирівської сільської 
вулиця Л.Українки,55,  село 

шляхом приєднання до 
Баранівської міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 

обов'язків Смолдирівської  
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Смолдирівської сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
Смолдирівської сільської   

ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  
та її виконавчих органів майна та зобов’язань Смолдирівської сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
сільської  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                       
                                          
Про реорганізацію  
Суємецької сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіа
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок пов
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344558
Баранівського району Житомирської області, 
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Мисько Олександр Васильович 
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 

4. Комісії з реорганізації Суємецької сільської ради  у строк 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Суємецької
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Суємецької сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 
інформувати депутатів Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації Суємецької сільської  р
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну  . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Суємецької сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 

04344558), розташованої за адресою: вулиця Д.Савчука,2 
району Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської міської  

ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Суємецької сільської  ради у складі:

имирівна – перший заступник міського голови.
 

Мисько Олександр Васильович – виконуючий обов’язки старости. 

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Суємецької сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Суємецької

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Суємецької сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

депутатів Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Суємецької сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                    №33  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
льних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

новажень депутатів Баранівської міської 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи — Суємецької сільської 
вулиця Д.Савчука,2 село Суємці,  

шляхом приєднання до Баранівської міської  
ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. Баранівка, 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Суємецької  
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

4. Комісії з реорганізації Суємецької сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Суємецької сільської   ради 

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Суємецької сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
ади та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                      
                                          
Про реорганізацію  
Ялишівської сільської ради
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територ
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок п
ради» міська рада 

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи 
ради (ЄДРПОУ: 04344570
Ялишів,  Баранівського району Житомирської області, 
міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. 
Баранівка, Баранівського району Житомирської області.

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації 
Голова комісії: 
Кокітко Наталія Володимирівна
Заступник голови комісії 
Лавренчук Анатолій Миколайович
Члени комісії    
Дем`янюк Олена Юріївна 
бухгалтер Баранівської міської ради
Вихівський Сергій Адамович 
господарства Баранівської міської ради;
Костецька Олена Дмитрівна 
Веретельник Олександр Володимирович 

4. Комісії з реорганізації 
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань 
та підготувати передавальний акт для прийняття
виконавчих органів майна та зобов’язань 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати про
інформувати депутатів Баранівської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
реєстрації реорганізації 
Баранівську міську раду  в ЄДР
Володимирівну . 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                  

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           

                                          

Ялишівської сільської ради 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

бровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного 
кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  
ради від 30 грудня 2016 № 1 «Про початок повноважень депутатів Баранівської міської 

ВИРІШИЛА: 
1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи —

04344570), розташованої за адресою:вулиця Першотравнева, 29
району Житомирської області, шляхом приєднання до Баранівської 

міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. 
Баранівка, Баранівського району Житомирської області. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 
Баранівською об’єднаною територіальною громадою. 

3. Утворити комісію з реорганізації Ялишівської сільської  ради у складі:

одимирівна – перший заступник міського голови.
 

Лавренчук Анатолій Миколайович– виконуючий обов’язки старости.

Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 
міської ради; 

Вихівський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Костецька Олена Дмитрівна – провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи; 
Веретельник Олександр Володимирович – головний спеціаліст юрисконсульт.

4. Комісії з реорганізації Ялишівської сільської ради  у строк 
ри інвентаризації активів та зобов’язань Ялишівської 

та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Баранівської міської ради  та її 
виконавчих органів майна та зобов’язань Ялишівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати про

депутатів Баранівської міської ради.   
6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

зації Ялишівської сільської  ради та внесення змін у відомості про 
Баранівську міську раду  в ЄДР першого заступника міського голови 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                     №34  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
іальних громад», відповідно до Цивільного 

кодексу України. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Баранівської міської  

овноважень депутатів Баранівської міської 

— Ялишівської сільської 
вулиця Першотравнева, 29 село 

шляхом приєднання до Баранівської 
міської  ради (ЄДРПОУ: 04344386), розташованої за адресою: вул. Соборна, 20 м. 

2. Баранівська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків Ялишівської  
сільської ради  з дня набуття повноважень Баранівською міською радою, обраною 

сільської  ради у складі: 

заступник міського голови. 

виконуючий обов’язки старости. 

спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 

начальник відділу благоустрою та житлово комунального 

провідний спеціаліст з організаційно кадрової роботи;  
головний спеціаліст юрисконсульт. 

сільської ради  у строк до 06 березня 2017 
Ялишівської сільської   ради 

на баланс Баранівської міської ради  та її 
сільської ради. 

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 
сільської  ради та внесення змін у відомості про 

заступника міського голови - Кокітко Наталію 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року                                                                                           №
                                          
Про покладення обов’язків
із вчинення нотаріальних дій 
  
  Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
України «По нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивіл
стану» міська рада 

1. Уповноважити
органу місцевого самоврядування

- Ільчук Любов Володимирівну, яка 
селища Полянка, села Будисько

- Закусило Надію Іванівну
Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок;

- Михалюк Ларису Антонівну
Вірля, Климентіївка; 

- Левчука Миколу Михайловича
Жари, Деревищина ; 

- Степанюка Григорія Павловича
Зеремля, Середня,  Вишнівка

- Грановського Олега Миколайовича
сіл  Йосипівка, Табори; 

- Муравського Володимира Євгенови
території сіл   Кашперівка, Озерянка, Гриньки

- Вітюка Володимира Васильовича
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок

- Дейнеку Володимира Петровича
сіл  сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини

- Миська Олександра Васильовича
сіл   Суємці, Володимирівка

- Гайдайчука Миколу Васильови
сіл  Смолдирів, Смолка, Іванівка;

- Лавренчука Анатолія Миколайовича
території сіл   Ялишів,  Явне, Лісове:

1) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 
«Про нотаріат»; 

2) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану.
2. Повноваження, перел

території сіл та селища 
відповідно до рішень Баранівської міської ради від 30.12.2016 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                                                           №

                                          
Про покладення обов’язків 
із вчинення нотаріальних дій   

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
України «По нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивіл

ВИРІШИЛА: 
Уповноважити (до обрання на перших виборах старости

органу місцевого самоврядування: 
Ільчук Любов Володимирівну, яка виконує обов’язки старости 

а Будисько; 
Закусило Надію Іванівну, яка виконує обов’язки старости на території

Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок; 
Михалюк Ларису Антонівну, яка виконує обов’язки старости на території

Левчука Миколу Михайловича, який виконує обов’язки старости на території

Степанюка Григорія Павловича, який виконує обов’язки старости на території
Зеремля, Середня,  Вишнівка; 

Грановського Олега Миколайовича, який виконує обов’язки старости на території

Муравського Володимира Євгеновича, який виконує обов’язки старости на 
Кашперівка, Озерянка, Гриньки. 

Вітюка Володимира Васильовича, який виконує обов’язки старости на території 
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок; 

Дейнеку Володимира Петровича, який виконує обов’язки старости на території 
сіл  сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини; 

Миська Олександра Васильовича, який виконує обов’язки старости на території 
Суємці, Володимирівка; 

Гайдайчука Миколу Васильовича, який виконує обов’язки старости на території
сіл  Смолдирів, Смолка, Іванівка; 

Лавренчука Анатолія Миколайовича, який виконує обов’язки старости на 
Ялишів,  Явне, Лісове: 

1) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 

2) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану. 
2. Повноваження, перелічені у п.п.1 та 2 цього рішення, можуть 

території сіл та селища у яких особа повноважена виконувати 
Баранівської міської ради від 30.12.2016 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Душко А.О.

від 30 грудня 2016 року                                                                                           №35  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «По нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

до обрання на перших виборах старости) як посадову особу 

виконує обов’язки старости на території 

яка виконує обов’язки старости на території сіл  

яка виконує обов’язки старости на території сіл 

обов’язки старости на території  сіл  

виконує обов’язки старости на території сіл  

виконує обов’язки старости на території 

виконує обов’язки старости на 

виконує обов’язки старости на території 

виконує обов’язки старости на території 

виконує обов’язки старости на території 

виконує обов’язки старости на території 

виконує обов’язки старости на 

1) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України 

 
1 та 2 цього рішення, можуть вчинятися лише на 

у яких особа повноважена виконувати обов’язки старости 
Баранівської міської ради від 30.12.2016 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року       
 
Про утворення Відділу освіти
Баранівської міської ради
та  затвердження Положення про В
Баранівської міської ради 
    

 Розглянувши пропозицію Баранівського  міського голови Душка А.О. та 
депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись  Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Утворити Відділ освіти Баранівської міської ради. 
2. Затвердити Положення про В

(додаток 1) 
3. Здійснити державну реєстрацію В

відповідному органі реєстрації.
 

 
Міський голова                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                     

ідділу освіти 
Баранівської міської ради 
та  затвердження Положення про Відділ освіти 
Баранівської міської ради  

     
Розглянувши пропозицію Баранівського  міського голови Душка А.О. та 

депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись  Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

ідділ освіти Баранівської міської ради.  
2. Затвердити Положення про Відділ освіти  Баранівської міської ради

Здійснити державну реєстрацію Відділу освіти Баранівської міської ради у 
відповідному органі реєстрації. 

Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                         № 36 

Розглянувши пропозицію Баранівського  міського голови Душка А.О. та 
депутатів Баранівської міської  ради 8 скликання, керуючись  Законом України “Про 

ідділ освіти  Баранівської міської ради 

нівської міської ради у 

Душко А.О. 



від 30 грудня 2016 року       
 
Про затвердження розпорядження
міського голови№161 від 30 грудня 2016 р. 
«Про призначення начальника 
Баранівської міської ради»
    

Розглянувши розпорядження 
від 30 грудня 2016 р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської 
ради», яким призначено Н
Баранівської міської ради, 
Україні”, міська рада 

1. Затвердити розпорядження міського голови № 161 від 30 грудня 2016 р
призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради».

 
До рішення додається: 

р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради»
 
Міський голова                                                                     
 

 
 
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
1 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 30 грудня 2016 року                                                     

Про затвердження розпорядження 
№161 від 30 грудня 2016 р.  

начальника Відділу освіти 
Баранівської міської ради» 

     
розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О.

від 30 грудня 2016 р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської 
ради», яким призначено Николишина Ростислава Зиновійовича начальником Відділу освіти 
Баранівської міської ради, керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в 

 
ВИРІШИЛА: 

розпорядження міського голови № 161 від 30 грудня 2016 р
призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради».

До рішення додається: Розпорядження міського голови № 161 від 30 грудня 2016 
р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради»

Міський голова                                                                     Душко А.О.

                                         № 37 

Баранівського  міського голови Душка А.О., №161 
від 30 грудня 2016 р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської 

новійовича начальником Відділу освіти 
Законом України “Про місцеве самоврядування в 

розпорядження міського голови № 161 від 30 грудня 2016 р «Про 
призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради». 

озпорядження міського голови № 161 від 30 грудня 2016 
р. «Про призначення начальника Відділу освіти Баранівської міської ради» 

Душко А.О. 


