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Про  бюджет  
міської ради  на 2017 рік
 
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14,72,77 Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації бюджетної комісії, Баранівська міська рада

1.Визначити  на 2017 рік:
1.1.Доходи міського бюджету у сумі 

загального фонду міського бюджету 
міського бюджету 2279900 
додатком №1 до цього рішення.
Баранівської міської ради  в сумі 

1.2.Видатки міського бюджету у сумі 
загального фонду міського бюджету 
міського бюджету 3535900 гривень, згідно з 

1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15
напрямком використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з 

1.4.Дефіцит  спеціального фонду міського бюджету  у сумі 
№ 2), з них: 

- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 
покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду); 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО.

2.Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно
цільовий метод. 

3.Затвердити бюджетні приз
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
числі по загальному фонду 
згідно з додатком №3 до цього рішення.

4. Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштів
у сумі  1000,00 гривень. 

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
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міської ради  на 2017 рік 

підставі статті 143 Конституції України, статей 14,72,77 Бюджетного кодексу 
України, Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве 

 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
омендації бюджетної комісії, Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Визначити  на 2017 рік: 

Доходи міського бюджету у сумі 103769900 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету 101490000 гривень, доходи спеціального фонду 

2279900 гривні, у тому числі бюджету розвитку 525000 
до цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджеті

Баранівської міської ради  в сумі 340000 гривень згідно з додатком № 1.1

Видатки міського бюджету у сумі 103469900 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету 99934000 гривень та видатки с

гривень, згідно з додатком №3 до цього рішення.
1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15

напрямком використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

1.4.Дефіцит  спеціального фонду міського бюджету  у сумі 1256000

дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 1556000
покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку 

профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 300
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО. 

2.Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно

3.Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
числі по загальному фонду - 99934000 гривень та спеціальному фонду 

до цього рішення. 
4. Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштів
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підставі статті 143 Конституції України, статей 14,72,77 Бюджетного кодексу 
України, Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве 

Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
 

гривень, в тому числі доходи 
гривень, доходи спеціального фонду 

525000 гривень згідно з 
атвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету 

додатком № 1.1 до цього рішення. 
гривень, в тому числі видатки 

гривень та видатки спеціального фонду 
3 до цього рішення. 

1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1556000 гривень, 
напрямком використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до 

до цього рішення.  
1256000 гривень (додаток 

1556000 гривень, джерелом 
покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку 

300000 гривень, напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

2.Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-

начення  головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 

гривень та спеціальному фонду - 3535900 гривень 

4. Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштів   міського  бюджету 



5.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, у тому 
числі інші субвенції з міського бюджету у розрізі призначень згідно з  додатком № 4.1. 

6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 
за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатками  № 5,6. 

7. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 10000,00 
гривень. 

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 
бюджету на 2017 за їх економічною класифікацією: 

-оплата праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
- забезпечення продуктами харчування; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
- обслуговування місцевого боргу; 
- поточні трансферти населенню; 
- поточні трансферти місцевим бюджетам.                  
9.Затвердити граничний обсяг місцевого боргу на 31.12.2017 року в сумі 

277605 гривень.  
10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду. 

11.Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в  першочерговому порядку: 
11.1 Потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами.  

11.2.Затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

12. Надати право міському голові здійснювати протягом 2017 року додатковий 
розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам та інших субвенцій з місцевих бюджетів за погодженням з 
постійною комісією з питань бюджету з наступним затвердженням міською радою. 

13.Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 
2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України. 

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 
2017 рік: 

-у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу 
України;  

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 
691 Бюджетного кодексу України. 

15. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету. 
 
Міський голова  А.О.Душко 
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Про внесення змін до рішення 
першої сесії восьмого скликання №7 
від 30.12.2016 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 
Україні” міська рада 
 

1. З 01 січня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 
затвердити їх структуру і чисельність згідно 
з додатком № 6. 

2. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради Дем
кошти на утримання виконавчих органів Баранівської міськ

3. Головному спеціалісту
провести в установленому порядку державну реєстрацію виконавчих органів міської ради 
юридичних осіб. 

4. Затвердити розподіл обов’язків першого заступника міського
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   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
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Про внесення змін до рішення 
першої сесії восьмого скликання №7 

16 року «Про утворення 

виконавчих органів Баранівської 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, 

дно до ст. 11, п 5 і 6 ч 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

ВИРІШИЛА: 
З 01 січня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 

затвердити їх структуру і чисельність згідно з додатками №1, №2, №3,

2. Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру 
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
діяльності виконавчого органу ради та заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради згідно з додатком №5 в новій редакції. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський  голова                                                      Душко 
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З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, 

дно до ст. 11, п 5 і 6 ч 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

З 01 січня 2017 року утворити виконавчі органи Баранівської міської ради та 
№1, №2, №3, №4 в новій редакції та 

головному бухгалтеру 
янюк О.Ю. при формуванні бюджету на 2017 рік передбачити 

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 

Душко А.О. 
 

 

 

 



 

 
Додаток №1 

 Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  
2 сесії 8-го скликання  

про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 
 1 сесії 8-го скликання  

 
 

 
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 

виконавчого органу ради 
1 

4 Заступники міського голови з питань діяльності виконавчого 
органу ради 

2 

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

Заступник начальника управління 1 
Головний спеціаліст з бюджетних питань 1 

Спеціаліст з планування видатків 2 

Провідний спеціаліст з планування доходів  1 

Бухгалтер  0,5 

15 Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради 

1 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер 

1 

Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 1 

Бухгалтер  4 

Провідний спеціаліст з економічних питань 1 

Провідний спеціаліст з публічних закупівель. 1 

16 Начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 

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 Баранівської міської ради 

1 

Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього середовища  1 

Спеціаліст по транспорту та ЖКГ 1 

Майстер благоустрою 1 

Бухгалтер  2 

Контролер касир 1 

Водії  8 

Вантажники  7 
Тракторист  2 
Диспетчер планувань  1 

Двірники  6 

Техпрацівники  12 

Працівник ринку  1 

Робітник кладовища  5 

Електрик  2 

Механік 1 

18 Начальник Центру надання адміністративних послуг 1 

Адміністратор  3 

19 Начальник реєстраційної служби Баранівської міської ради 1 

Завідуючий сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб 1 

Паспортист  3 
Реєстратор юридичних осіб 1 
Реєстратор речових прав 1 

20 Начальник відділу юридичної та кадрової роботи Баранівської 
міської ради 

1 

Головний спеціаліст юрисконсульт  1 

Спеціаліст з юридичних питань  1 

Провідний спеціаліст з кадрових питань 1 

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

1 

21 Начальник відділу діловодства та організаційної роботи 
Баранівської міської ради 

1 

Спеціаліст по діловодству та контролю 1 

Головний спеціаліст з організаційної роботи 1 

Інженер -програміст 1 
 

Спеціаліст з інформаційної роботи  1 

Усього за посадами: 145,5 
Секретар ради                                                               Ю.М. Оханський 



Додаток №2 
 Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  

2 сесії 8-го скликання  
про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 

 1 сесії 8-го скликання  
 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Назва виконавчих органів з 
правами юридичної особи та 
структурних підрозділів апарату 
виконавчого комітету 
Баранівської міської ради 

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) 
6. Бухгалтер (0,5) 

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 (4) 
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 
(Структурний підрозділ) 
 

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 (8) 
9. Вантажники (7) 
10. Тракторист (2) 
11. Диспетчер планувань (1) 
12. Двірники (6) 
13. Техпрацівники (12) 
14. Механік (1) 
15. Працівник ринку (1) 
16. Робітник кладовища (5) 
17. Електрик (2) 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(структурний підрозділ) 

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

Реєстраційна служба  
(структурний підрозділ) 

1. Начальник реєстраційної служби (1) 
2. Завідуючий сектору 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. Техпрацівник (1) 
13. Медична сестра (3) 

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. Завідуючий логопедичним пунктом (1) 
8. Головний бухгалтер (1) 
9. Заступник головного бухгалтера (1) 
10. Бухгалтери (12) 
11. Старший економіст (1) 
12. Програміст (1) 
13. Секретар керівника (1) 
14. Інженер з ремонту (1) 
15. Механік (1) 
16. Техпрацівник (1) 

Відділ культури, сім’ї,  молоді та 
спорту (юридична особа) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Заступник начальника відділу (1) 
3. Головний бухгалтер (1) 
4. Бухгалтер (2) 
5. Інспектор з кадрів (1) 
6. Головний спеціаліст відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту (1) 
7. Методист 1-ї категорії (1) 
8. Методист (1) 

Відділ юридичної та кадрової 
роботи 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу  (1) 
2. Головний спеціаліст юрисконсульт  (1) 
3. Спеціаліст з юридичних питань  (1) 
4. Провідний спеціаліст з кадрових питань (1) 
5. Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення (1) 

Відділ діловодства та 
організаційної роботи 
(структурний підрозділ) 

1. Начальник відділу (1) 
2. Спеціаліст по діловодству та контролю (1) 
3. Головний спеціаліст з організаційної роботи (1) 
4. Спеціаліст з інформаційної роботи (1) 
5. Інженер –програміст (1) 

 
 

Секретар ради                                                                                       Ю.М. Оханський  



Додаток №3 
 Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  

2 сесії 8-го скликання  
про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 

 1 сесії 8-го скликання  
 

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(юридичної особи) 
 

№ 
 п/п 

Назва юридичної особи 
– 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Управління надання 
соціальних послуг  
 

Начальник управління  
 

1 

Заступник начальника  
 

1 

Головний спеціаліст по забезпеченню 
соціальних послуг для сімї, дітей та 
молоді 
 

1 

Соціальний працівник  
 

6 

Спеціаліст у справах дітей  
 

1 

Спеціаліст з обліку пільгових категорій 
громадян   
 

1 

Соціальний робітник  
 

25 

Головний бухгалтер  
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Інспектор з кадрів  
 

1 

Оператор котельні  
 

1 

Техпрацівник  
 

1 

Медична сестра 3 
 

Всього                                                                                                                   45 

 
 
 

Секретар ради                                                                   Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №4  
 Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  

2 сесії 8-го скликання  
про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 

1 сесії 8-го скликання  
 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(юридичної особи) 

№ 
 п/п 

Назва юридичної особи 
– 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1. Відділ освіти  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 

Завідуючий логопедичним пунктом 1 
 

Головний бухгалтер  1 

Заступник головного бухгалтера  1 

Бухгалтери  12 

Старший економіст  1 

Програміст  1 

Секретар керівника  1 

Інженер з ремонту  1 

Механік  1 
Техпрацівник  1 

Всього                                                                                                                   31 

 
 

Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток №5  
Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  

2 сесії 8-го скликання  
про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 

 1 сесії 8-го скликання 
 
 

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

Перший заступник 
міського голови з питань 
діяльності виконавчого 
органу ради 

Реєстраційна служба 
Відділ діловодства та організаційної роботи 
Центр надання адміністративних послуг 
Виконавчий комітет (координація роботи з старостами) 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчого 
органу ради 

Управління фінансів 
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій 
та закупівель 
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності. 
Відділ благоустрою, охорони навколишнього природного  
транспорту та житлово-комунального господарства 

 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчого 
органу ради 

Відділ культури, сім’ї,  молоді та спорту  
Управління надання соціальних послуг 
Відділ освіти 
Відділ юридичної та кадрової роботи 

 
 

 
Секретар ради                                                                   Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Додаток №6 
Відповідно до рішення  №39   від 11.01.2017  

2 сесії 8-го скликання  
про зміни в рішенні  №7 від 30.12.2016 року 

 1 сесії 8-го скликання 
 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(юридичної особи) 

 
№ 
 п/п 

Назва юридичної особи 
– 
виконавчого органу 
Баранівської міської 
ради 

Назва штатної одиниці Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту 

Начальник відділу  1 
Заступник начальника відділу 1 

Головний бухгалтер  1 

Бухгалтер 2 

Інспектор з кадрів 1 
 

Головний спеціаліст відділу 1 

Методист 1-ї категорії  1 

Методист  1 

Всього                                                                                                                   9 
 
 
 
 

Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Від 11 січня 2017                                                                                                            

 
Про затвердження 
Положення про старосту  
 

Відповідно до законів України 
добровільне об’єднання територіальних громад»

1. Затвердити Положення про старост
ради (Додаток). 

2. Надати  в.о. старост 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

запобігання корупції, законності, прав людини, д
М.П.). 

  

  

            Міський голова            

 

  

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування 
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори»  

ВИРІШИЛА: 

атвердити Положення про старосту села, сіл та  селища  

в.о. старост дане Положення для користування в роботі:
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

запобігання корупції, законності, прав людини, депутатської діяльності і

                                                                     Душко А.О.

Від 11 січня 2017                                                                                                            №40 

рядування в Україні», «Про 
, «Про місцеві вибори»   міська рада 

 Баранівської  міської 

истування в роботі: 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

епутатської діяльності і етики (Підгурський 

Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток до рішення  
Баранівської міської ради  

від 11.01.2017 року №40 
ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СТАРОСТУ СЕЛА, СІЛ ТА СЕЛИЩА   
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

Це положення відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», 
інших актів законодавства України, Статуту Баранівської міської об’єднаної  територіальної 
громади визначає статус сільського, селищного  старости, його повноваження та 
відповідальність. 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень. 
Глава 1.1. Загальні положення 

1.1.1. Староста сіл/селища (далі: староста) є посадовою особою місцевого 
самоврядування відповідного села, сіл, селища, яке перебуває у складі Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади. 

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є  закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 
місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Баранівської міської  об’єднаної 
територіальної громади та це Положення. 

1.1.3. Положення про старосту села, сіл, селища Баранівської міської  об’єднаної 
територіальної громади затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради. 

 Це Положення не потребує перезатвердження Баранівською міською радою нової 
каденції. 

1.1.4. Перелік населених пунктів Баранівської міської  об’єднаної територіальної 
громади (сіл, селища ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням 
сесії Баранівської міської ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром 
Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади, посада старости не 
запроваджується. 

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування 
відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту 
визначення його повноважень. 

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Баранівської 
міської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі. 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень 
1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої 
громади у складі Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади в порядку, 
визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Баранівської 
міської ради. 

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це 
право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє 
місце проживання на території населеного пункту села та селища, де за рішенням 
Баранівської міської ради проводяться такі вибори. 

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право 
голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував 
місце свого проживання. 

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні 
виконавчого комітету Баранівської міської  ради присяги такого змісту « Я, ПІБ , 
усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю , що буду вірно служити 
громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів 
України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, 
сумлінно виконувати свої посадові обов’язки » 



1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень 
Баранівської міської ради. 

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі: 
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним 

повноважень старости (відставка); 
2) припинення його громадянства України; 
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за 

правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено  стягнення у виді позбавлення 
права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування; 

5) відкликання з посади за народною ініціативою; 
6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що 

помер; 
7) його смерті. 
1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Баранівської 

міської ради в порядку визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Баранівської  
територіальної громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування 
Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не 
забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Баранівська міська рада 
приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу. 

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на 
розгляд  Баранівської міської  ради: 

1) міський  голова; 
2) постійні комісії Баранівської  міської ради; 
3) виконавчий комітет Баранівської міської ради; 
4) збори членів відповідної  громади сіл та селища. 
1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, 

визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про 
внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на 
зборах виборців відповідної  громади   сіл та селища  у кількості не менше: 

1) 30 осіб для відкликання   старости. 
1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано 

підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, 
за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не 
довше десяти днів. 

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження 
здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Баранівський міський 
голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з 
моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на 
позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори». 

 
Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи 

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости 
2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» на старосту покладаються такі завдання: 
1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села,  селища) 

територіальної громади у виконавчих органах Баранівської міської  ради  в плідній співпраці 
з депутатами міської ради; 

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної 
громади у підготовці документів, що подаються до Баранівської міської ради та її 
виконавчих органів; 



3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині 
фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села, 
селища); 

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Баранівської міської ради з питань 
діяльності на території відповідного населеного пункту (села, селища) виконавчих органів 
Баранівської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та 
їхніх посадових осіб; 

5) видавати та завіряти підписом довідки на території відповідного населеного пункту 
(села, селища); 

6) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності 
територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту; 

7)  здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села, 
сіл, селища у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-
комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

8) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-
економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села,  селища) 
територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його 
жителів; 

9) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 
самоврядування та держави; 

10) здійснювати облік раціонального використання енергоносіїв на території 
відповідного села, сіл, селища; 

11) забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної 
громади на території села, сіл, селища. 

12) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Баранівської міської територіальної 
громади та цим Положенням. 

2.1.2. Обов’язки старости: 
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Статуту Баранівської міської територіальної громади, регламенту ради, 
цього Положення та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок його 
діяльності та взаємовідносини з Баранівською міською  об’єднаною територіальною 
громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,  громадою 
села, сіл, селища та її членами. 

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Баранівської міської ради. 
Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, міського  голови, інформувати їх про 
виконання доручень; 

3) погоджувати проекти рішень Баранівської міської ради та її виконавчого комітету 
щодо майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, розташованого на 
території відповідного населеного пункту (села, селища) Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної  громади та у 
оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. 
Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати 
моніторинг їх виконання; 

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села, селища) 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, програм соціально- економічного та 
культурного розвитку, затверджених рішенням Баранівської міської ради, інших актів ради 
та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів 
Баранівської міської ради пропозиції з цих питань. 

6) вести прийом членів громади згідно з визначеним у Статуті Баранівської міської 
територіальної громади за графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав  і  
законних  інтересів у  сфері  соціального  захисту, культури, освіти, фізичної культури та 
спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну 
допомогу; 



7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-
економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, селища) 
Баранівської міської об’єднано територіальної громади, соціального, побутового та 
транспортного обслуговування його жителів; 

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, 
передавати їх за призначенням; 

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села, 
селища) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, вживати заходів до його 
підтримання в належному стані; 

10) сприяти проведенню передбачених Статутом Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту 
(села, селища ) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (землекористування, 
довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо); 

11) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного 
пункту (села, селища) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади громадського 
порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Баранівської міської ради правил з 
питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них 
чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо; 

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності 
територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села, 
селища ) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

13) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного 
пункту (села, сіл, селища) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні 
ними своїх завдань та повноважень; 

15) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, сіл, селища) 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть 
зашкодити інтересам територіальної громади та держави; 

16) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного 
населеного пункту (села, селища) громади. 

17) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, 
передбачений Статутом Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, про свою 
роботу; 

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами 
України, Статутом Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, іншими актами її 
органів; 

19) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій 
території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг 
(водо-, електро- та газопостачання). 

20)  раз в рік проводити звірку погосподарських  книг, обходом  господарств. 
21) виконувати поточні доручення Баранівської міської ради та її виконавчого 

комітету, міського голови, звітувати про їх виконання. 
2.1.3. Староста має право: 
1) офіційно представляти  громаду /села, селища/, її членів в органах місцевого 

самоврядування Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, брати участь з 
правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Баранівської міської ради, засіданнях її 
постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси 
членів відповідної  громади; 

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, 
організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що 



розташовані на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідного населеного пункту (села, селища) Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

3) погоджувати проекти рішень Баранівської міської ради та її виконавчого комітету 
щодо майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, розташованого на 
території відповідного населеного пункту (села, селища) Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Баранівської 
міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. 
Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної 
 громади, її членів з питань, що стосуються інтересів  громади чи інтересів Баранівської 
міської територіальної громади загалом; 

5) порушувати у виконавчому комітеті Баранівської міської ради питання про 
необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, 
діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного 
населеного пункту (села, селища ) Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
незалежно від форми власності; 

6 ) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, 
установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася 
відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати 
питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення; 

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення 
відповідного населеного пункту (села, селища) Баранівської міської територіальної громади; 

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних 
інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Баранівської міської 
територіальної громади, сприяти залученню членів  громади до участі у здійсненні ними 
контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села, селища) 
Баранівської міської територіальної громади; 

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі 
виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту 
(села, селища) Баранівської міської територіальної громади. 

2.1.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту 
інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом 
Баранівської міської  ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови 
самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого 
комітету, на якому розглядається відповідне питання. 

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності 
2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього-трудового розпорядку, 

діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Баранівською 
міською   радою та її виконавчим комітетом. 

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності 
старости здійснюється виконавчим комітетом Баранівської міської ради. 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости 
Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости 

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним 
перед відповідною  громадою села, сіл, селища. 

3.1.2. На вимогу не менш, як третини депутатів Баранівської міської  ради староста 
зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними 
термін. 

Глава 3.2. Відповідальність старости 
3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Баранівської 
міською  радою та  громадою села, селища. 



3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження 
старости можуть бути припинені достроково за рішенням Баранівської міської ради. 
3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути 
відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення. 
3.2.4 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, 
адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.  
3.2.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, 
дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, 
встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, 
що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому 
порядку. 
 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Ю.М. Оханський 
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Про внесення змін до Поло
про сектор реєстрації місця проживання
фізичних осіб Баранівської міської ради
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» та з метою забезпечення роботи сектору реєстрації 
місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради сесія міської ради: 

 

1. Внести до Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 
Баранівської міської ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії 7
року № 171, такі зміни: 

1) підпункт 4.1 пункту 4 Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних 
осіб Баранівської міської ради викласти в такій редакції:

«Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади 
розпорядженням голови об’єднаної територіальної громади, яке затверджується рішенням 
сесії». 

2. Контроль за виконання
людини, законності, депутатської діяльності і

 

 

Міський голова

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 
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Про внесення змін до Положення  
про сектор реєстрації місця проживання 
фізичних осіб Баранівської міської ради 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» та з метою забезпечення роботи сектору реєстрації 

ісця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради сесія міської ради: 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 

Баранівської міської ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії 7-го скликання від 14.04.2016

1) підпункт 4.1 пункту 4 Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних 
осіб Баранівської міської ради викласти в такій редакції: 

«Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади 
нням голови об’єднаної територіальної громади, яке затверджується рішенням 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію 
ності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

Міський голова                                                                      Душко
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Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» та з метою забезпечення роботи сектору реєстрації 

ісця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради сесія міської ради:  

1. Внести до Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 
го скликання від 14.04.2016 

1) підпункт 4.1 пункту 4 Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних 

«Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади 
нням голови об’єднаної територіальної громади, яке затверджується рішенням 

комісію з питань прав 
етики (Підгурський М.П.).  

Душко А.О. 



Від 11 січня 2017                                                                      

Про затвердження Положення
про відділ містобудування 
та архітектури, земельних відносин
та комунальної власності 
 
 

Керуючись ст.26 та ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 

 
1. Затвердити Положення 

відносин та комунальної власності
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

містобудування та архітектури,
3. Контроль за виконанням рішення покл

містобудування, будівництва та охорони навколишнього природнього середовища
(Остудімов А.О.). 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 
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оложення 

відносин 

ст.26 та ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
першої сесії восьмого скликання Баранівс

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про відділ містобудування та архітек
власності (додається). 

. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника
архітектури, земельних відносин та комунальної власності

. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природнього середовища

 

 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

                                      №42 

ст.26 та ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ської міської ради від 

структури виконавчих органів 

архітектури, земельних 

. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
власності. 

комісію з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення міської ради 

від 11.01.2017 року 
№42 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету міської ради (далі - відділ) створено відповідно до рішення першої 
сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 30.12.2016 року № 7 «Про утворення 
та затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради». 
1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Баранівської міської 
ради, підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконкому Баранівської 
міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу 
повноважень. 
1.3. Структура Відділу та його чисельність визначається міською радою в межах граничної 
чисельності та коштів, що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання апарату 
Відділу.  
1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу в межах виділених 
асигнувань визначає міська рада. 
1.5. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації законодавства про здійснення 
містобудівної діяльності, земельного законодавства, управління нерухомим майном, що 
перебуває у комунальній власності, на території Баранівської міської ради. А також у сфері, 
що стосується обліку та розподілу житла, що належить до комунальної власності. 
1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської ради, 
розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими актами.  

2. Завдання та повноваження Відділу 
2.1. Основними завданнями Відділу у сфері містобудування та архітектури є: 
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на 
території Баранівської міської ради; 
- аналіз стану містобудування на території Баранівської міської ради, організація 
розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку 
генеральних планів міста Баранівки та сіл і селищ Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, його складових частин, іншої містобудівної документації; 
- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 
національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, 
затвердженої містобудівної документації. 
2.2. Основними завданнями Відділу у сфері земельних відносин є: 
- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства в межах, визначених 
цим Положенням; 
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, 
використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності Баранівської міської 
ради; 
- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин; 
- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 
юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-
правових актів України. 



2.3. Основними завданнями Відділу у сфері управління комунальним майном є: 
- управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної 
громади на території міської ради; 
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, 
використання та продажу майна, яке знаходиться у комунальній власності Баранівської 
міської ради; 
- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі комунального майна, а також 
обліку та розподілу житла; 
- здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 
проживання; 
- організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та 
сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності. 
2.4. У сфері містобудування та архітектури Відділ відповідно до покладених на нього 
завдань: 
- бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає 
до міської ради пропозиції з цих питань; 
- веде облік забезпеченості містобудівною документацією Баранівської міської ради, вносить 
пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної 
містобудівної документації; 
- розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування 
щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для 
містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської 
ради висновки з цих питань; 
- розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-
цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної 
інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає 
замовникам висновки щодо їх затвердження; 
- координує та контролює на території Баранівської міської ради виконання науково-
дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 
- організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення 
топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва 
об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок 
будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; 
- надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території 
Баранівської міської ради; 
- надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на 
проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України; 
- погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, 
монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 
- надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та 
реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на території 
Баранівської селищної ради, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і 
благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель; 
- організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних 
конкурсів; 
- організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою 
проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, 
поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів; 
- створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру; 
- інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних 
програм розвитку Баранівської міської ради, розміщення найважливіших об’єктів 
архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому 
законодавством України; 



- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, 
інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає 
відповідних заходів. 
2.5. У сфері земельних відносин Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує 
наступні функції: 
- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до 
оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення 
відповідної електронної бази даних; 
- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних 
ділянок відповідно до прийнятих рішень Баранівської міської ради; 
- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок 
на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням Баранівської міської ради; 
- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради, та готує відповідні 
прпозиції; 
- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної 
фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю; 
- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів виконання 
землевпорядних робіт та суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності; 
- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати 
вартості земельної ділянки; 
- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно 
до Земельного кодексу України; 
- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із 
розстроченням платежу; 
- готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із суб’єктами оціночної 
діяльності за рахунок авансового внеску, внесеного покупцем земельних ділянок; 
- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються 
земельних відносин на території міської ради; 
- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних 
відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного 
законодавства; 
- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за 
землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку; 
- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючих договорах оренди відповідно до 
прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди; 
- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної 
фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок; 
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від оренди землі 
та продажу земельних ділянок комунальної власності; 
- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів; 
- представляє Баранівську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних 
ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин відповідно до чинного 
законодавства України. 
2.6. У сфері комунального майна: 
- здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази 
даних; 
- забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності; 
- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше); 
- здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до 
них на підставі розпоряджень міського голови; 



- нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та 
у повному обсязі надходження платежів; 
- у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним 
майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для розгляду справи у суді по 
стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин; 
- виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушує вимоги 
нормативних документів, чинного законодавства та умов договору; 
- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку 
об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та 
переліки об’єктів, що не підлягають приватизації; 
- здійснює підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток Баранівської 
міської ради, в майні господарських товариств; 
- виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності; 
- проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності; 
- готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну 
власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність 
юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності; 
- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно 
до рішень міської ради; 
- вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі 
з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської 
комунальної власності; 
- контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду; 
- контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста; 
- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності Баранівської територіальної громади; 
- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, 
користування та розпорядження об’єктами комунальної власності; 
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання 
комунального майна; 
- готує Програму приватизації майна комунальної власності; 
- виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації 
комунальної власності; 
- подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується; 
-забезпечує систематичне інформування населення Баранівської територіальної громади про 
хід приватизації; 
- проводить консультаційну роботу з питань приватизації; 
- представляє Баранівську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів 
комунальної власності; 
- здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності 
Баранівської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України; 
- здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Баранівської міської ради; 
- забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії; 
- здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 
проживання; 
- готує пропозиції щодо розподілу і надання збудованого та вивільненого житла; 
- здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового 
фонду підприємствами і організаціями. 
2.7. Інші повноваження Відділу: 
- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів міста (селища, села); 



- взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, постійними комісіями міської 
ради, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань 
земельних відносин та комунальної власності; 
- здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств; 
- забезпечує систематичне інформування населення Баранівської територіальної громади про 
хід приватизації та надання в оренду земель та майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста (села, селища); 
- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-
правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління 
земельними ресурсами та комунальним майном; 
- здійснює інші повноваження в сфері архітектури, земельних відносин та управління 
майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до 
компетенції виконавчих органів міської ради. 

3. Права відділу 
Відділ має право: 
3.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ 
та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду 
питань, що належать до його компетенції. 
3.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 
інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - 
статистичні відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
3.3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 
3.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої 
влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими 
технічними засобами. 
3.5. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення 
аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, комунальної 
власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок та комунального майна. 

4. Керівництво відділу 
4.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
розпорядженням міського голови згідно із законодавством про службу в органах місцевого 
самоврядування в установленому законодавством порядку за погодженням сесії Баранівської 
міської ради. У тому разі, якщо на посаду начальника  Відділу претендує кандидат, що вже є 
посадовою особою місцевого самоврядування – призначення на посаду може відбуватися 
шляхом застосування процедури стажування. Обов’язковою вимогою для призначення є 
наявність повної вищої освіти (за профілем архітектора, землевпорядника, юриста) або 
спеціальності молодшого спеціаліста (за профілем архітектора, землевпорядника, юриста) зі 
стажем роботи в органах місцевого самоврядування більше 5 років або керівного стажу не 
менше 2 років. 
У тому разі, якщо на посаду начальника відділу претендує кандидат, що вже є посадовою 
особою місцевого самоврядування, призначення на посаду може відбуватися шляхом 
застосування процедури стажування. 
4.2. На посади фахівців Відділу призначаються особи на основі конкурсного відбору або за 
іншою процедурою, передбаченою законодавством, які мають повну вищу освіту (за 
профілем) та стаж роботи за фахом. Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються 
заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.  
4.3. Начальник відділу: 
4.3.1. Безпосередньо підпорядковується голові міської ради, секретарю ради, заступнику 
міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
4.3.2.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на відділ завдань, визначає функції та ступінь відповідальності 
спеціалістів відділу. 



4.3.3. Бере участь в нарадах та інших заходах міської ради. Представляє інтереси міської 
ради у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами представництв інших 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради. 
4.3.4.Входить (за посадою) до складу дорадчих, консультаційних, комісійних органів міської 
ради. 
4.3.5.Планує та погоджує функціональні обов'язки працівників. 
4.3.6. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання 
покладених на відділ завдань і вказівок керівництва міської ради. 
4.3.7. Контролює та перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок 
працівниками відділу. 
4.3.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому, сесії міської ради питань, 
що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень. 
4.3.9.Подає міському голові пропозиції щодо: 
-призначення на посаду та звільнення з посади відповідно з Законом України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», спеціалістів відділу; 
- заохочення працівників відділу за сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків або 
притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне їх виконання, а також винних 
у порушенні чинного законодавства. 
4.3.10.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 
відділу. 
4.3.11.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового 
розпорядку та виконавської дисципліни. 
4.3.12.Здійснює інші повноваження, визначені законом. 
4.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає міський голова 
відповідно до штатного розпису у межах відповідних бюджетних призначень. 

5. Заключні положення 
5.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної роботи працівників Відділу, 
підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремим приміщенням, обладнанням, телефонним 
зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ 
завдань. 
5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не 
допускається. 
5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством. 
 
 
 

Секретар ради                                                                                        Ю.М. Оханський 
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Про затвердження Положення
відділ діловодства та організаційно

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 

 
1. Затвердити Положення 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

діловодства та організаційно
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

законності, депутатської діяльності 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

 
оложення 
організаційної роботи 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про відділ діловодства та організаційно
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

ійної роботи. 
. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності і етики. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

Від 11 січня 2017                                                                                                            №43 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

організаційної роботи (додається). 
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 



Додаток 
до рішення міської ради 

від 11.01.2017 року 
№43 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 про відділ діловодства та  організаційної роботи виконавчого комітету 
 Баранівської міської ради  

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
1.1.Відділ діловодства та організаційної  роботи виконавчого комітету Баранівської 

міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Баранівської 
міської ради. 

1.2.Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів влади, 
рішеннями Баранівської міської ради, розпорядженнями міського голови, чинними  
нормативно – правовими актами України та цим Положенням. 

1.3.Структура та загальна чисельність працівників відділу затверджується сесією 
Баранівської міської ради за поданням міського голови. 

1.4. Відділ підпорядковується міському голові, а за розпорядженням про розподіл 
функціональних обов’язків між керівництвом міської ради – першому заступнику міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

1.5.Положення  про відділ затверджується сесією Баранівської міської ради. 
1.6.Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад 

розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством. 
1.7.При здійсненні своїх повноважень відділ взаємодіє з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами та спеціалістами 
виконавчого комітету Баранівської  міської ради, старостами. 

2. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 
2.1.Основними завданнями відділу є:  
2.1.1. Здійснення організаційного та методичного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та виконавчих органів Баранівської міської  ради. 
2.1.2.Організація діловодства та роботи зі зверненнями громадян в Баранівській 

міській раді. 
2.2. Відповідно до завдань відділ здійснює наступні функції: 
2.2.1.Забезпечення   річного перспективного та місячного планування роботи 

виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради на підставі пропозицій їх 
керівників. 

2.2.2.Проведення аналізу стану виконання перспективного та місячного планування 
роботи виконавчого комітету і структурних підрозділів міської ради та підготовка звітів про 
їх виконання. 

2.2.3.Розробка місячних планів роботи відділу та місячних календарних планів 
основних організаційно-масових заходів міської ради та аналіз стану їх виконання. 

2.2.4.Планування роботи постійних комісій міської ради, координаційних рад 
виконавчого комітету, інших дорадчих органів ради. 

2.2.5.Забезпечення контролю за станом дотримання Регламенту роботи Баранівської  
міської ради.  

2.2.6.Висвітлення діяльності міського голови та виконавчих органів міської ради у 
засобах масової інформації та веб-сайті.   
           2.2.7.Інформування членів територіальної громади про роботу міської ради, її 
виконавчих органів. 



2.2.8.Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з трудовими 
колективами, підприємствами, установами, організаціями територіальної громади. 

2.2.9. Інформування обласної державної адміністрації про головні події, поточну 
діяльність  виконавчих   органів   міської   ради   та   про   виконання   органами   місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

2.2.10.Підготовка    довідково-інформаційних матеріалів з питань, що належать до 
компетенції відділу. 

2.2.11.Організаційне забезпечення участі міського голови, секретаря міської ради, 
першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючої справами 
виконавчого комітету у заходах, які проводяться в області, місті, селищі, селах, містах 
обласного підпорядкування з нагоди відзначення державних та професійних свят, пам'ятних 
дат та ювілеїв. 

2.2.12.Підготовка тез виступів міського голови, секретаря міської ради, першого 
заступника міського голови питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету. 

2.2.13.Підготовка текстів вітальних листівок, запрошень, виготовлення та  
направлення їх адресатам. 

2.2.14.Організаційне забезпечення підготовки та проведення загальноміських заходів     
з нагоди відзначення державних та  професійних свят. 

2.2.15.Підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.  

2.2.16.Здійснення експертизи  проектів нормативних актів у межах компетенції 
відділу, що виносяться  на розгляд ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови, а також, у разі необхідності, підготовка висновків. 

2.2.17.Отримання від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 
власності, документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
відділ завдань у порядку, встановленому чинним законодавством. 

2.2.18.Забезпечення підготовки матеріалів до нагородження Почесною грамотою та 
Грамотою Верховної Ради України. 

2.2.19. Розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян. 
2.2.20. Виконання доручень, наданих міським головою та першим заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  
3. ПРАВА ВІДДІЛУ 
Для реалізації вищезазначених функцій відділ має право:  
3.1.Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету 

міської ради, нарадах, семінарах. 
3.2.Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів, 

установ, підприємств  та організацій  міста інформацію, документи,  інші  матеріали,  
необхідні  для виконання покладених на відділ завдань. 

3.3.За погодженням із першим заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  залучати в установленому порядку спеціалістів виконавчих органів 
міської ради, підприємств, установ і організацій міста та громади для розгляду питань, що 
належать до компетенції відділу.  

3.4.Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу за погодженням з 
першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

3.5.Вносити на попередній розгляд керуючої справами виконавчого комітету міської 
ради проекти рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, 
доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу. 



3.6.Перевіряти стан планування у виконавчих органах міської ради, вносити 
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. 

3.7.Використовувати систему зв'язку і комунікацій, що існують у міській раді. 
3.8.Інформувати першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради у разі покладання на відділ виконання завдань, що не належать до 
його функцій чи виходять за межі його компетенції, а також у випадках коли відповідні 
виконавчі органи міської ради, їх підрозділи, або працівники не надають документи, інші 
матеріали, необхідні для вирішення завдань відділу. 

3.9.Надавати в установленому порядку та в строки, передбачені запитом, 
виконавчим органам міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на них завдань.   

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1.Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з 

діловодства у Баранівській міській раді, інших нормативно-правових та розпорядчих актів. 
4.2.Штатний розпис відділу затверджується сесією Баранівської міської ради. 
4.3.Вимоги до посади   начальника,   головних   спеціалістів та спеціалістів   відділу  

встановлюються кваліфікаційним довідником. 
4.4.Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який 

призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно із 
законодавством про службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку за 
погодженням з сесією Баранівської міської ради. У тому разі, якщо на посаду начальника  
відділу претендує кандидат, що вже є посадовою особою місцевого самоврядування - 
призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування процедури стажування.  

4.5.На час відсутності начальника   відділу його обов'язки виконує головний 
спеціаліст з організаційної роботи  згідно з розпорядженням  міського голови.    

4.6.Працівники       відділу    безпосередньо   підпорядковані    начальнику   відділу, 
йому підконтрольні і підзвітні. 

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 
5.1.У своїй роботі керується нормативно-правовими актами, зазначеними у пункті 

1.2 цього Положення,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про   запобігання корупції» та іншими  
документами, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування. 

5.2. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, розподіляє обов'язки між 
працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників.  

5.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та 
не розголошення відомостей конфіденційного характеру, що стали відомі в результаті 
здійснення службових обов’язків.  

5.4.Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і 
працівникам відділу та контролює їх виконання.  

5.5.Вносить пропозиції щодо матеріального заохочення та дисциплінарної 
відповідальності працівників відділу. 

5.5.Створює умови для систематичного підвищення кваліфікації працівників відділу, 
контролює стан трудової та виконавської дисципліни безпосередніх підлеглих.  

5.6. Безпосередньо підпорядковується міському голові, а за розподілом 
функціональних обов’язків – першому заступнику міського голови з питань виконавчих 
органів ради.  Їм  підконтрольний і підзвітний.  

5.7.Готує та подає на затвердження першому заступнику міського голови з питань 
виконавчих органів ради поточні плани роботи відділу.  



5.8. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки нормативних 
актів міської ради та здійснює експертизу проектів рішень, у  межах компетенції відділу, що 
вносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету. 

5.9.Відповідає за підготовку та зберігання документації відділу відповідно до 
Номенклатури справ. 

5.10.Організовує роботу з прийому та розгляду звернень громадян. 
5.11.Несе відповідальність за дотримання працівниками відділу правил 

внутрішнього трудового розпорядку,  ділового етикету, правил та норм охорони праці, 
протипожежної безпеки. 

  5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 5.1. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться відповідно до вимог  чинного 

законодавства України. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету.  

5.2.Виконавчий комітет міської ради створює умови для ефективної роботи 
працівників відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими робочими місцями, 
телефонним зв’язком,  оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених 
на відділ завдань.  
5.3.Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не 
допускається  
 
 
Секретар ради                                                                              Ю.М. Оханський  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Від 11 січня 2017                    

 

Про затвердження Положення про 
управління надання соціальних послуг

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 

 
1. Затвердити Положення 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

надання соціальних послуг. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

законності, депутатської діяльності і

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

 
Про затвердження Положення про  
управління надання соціальних послуг 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про Управління надання соціальних послуг 
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

 
. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

ї діяльності і етики. 

 

 

 

іський голова                                                                      Душко А.О.

 

                                                                                        №44 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

х послуг (додається). 
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника Управління 

комісію з питань прав людини, 

іський голова                                                                      Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення міської ради 

від 11.01.2017 року 
№44 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Управління надання соціальних послуг Баранівської  міської ради 

І. Загальні положення. 

1. Комунальна установа управління надання соціальних послуг Баранівської міської 

ради (далі по тексту Управління) є юридичною особою, яка утворюється рішенням 

Баранівської міської ради і підпорядковується їй, міському голові та виконавчому комітету 

міської ради. Управління має свої бланки з відповідними реквізитами, рахунками в 

управлінні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного 

Герба України та своїм найменуванням. 

1.1. Повна назва:  Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради. 

1.2. Скорочена назва:  УНСП Баранівської міської ради. 

1.3. Управління набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому  

порядку.  

1.4. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 20.    

1.5. Засновником Управління є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його 

діяльністю. 

1.6. Управління за погодженням Баранівської міської ради має право придбавати, 

орендувати необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу від юридичних осіб, 

установ, організацій та фізичних осіб. 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, наказами 

Мінсоцполітики та МОЗ України, актами інших центральних органів та місцевого 

самоврядування, а також цим Положенням. 

3. Управління створене для надання соціальних послуг громадянам, сім’ям та дітям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.  

Діяльність Управління повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, що 

надають соціальні послуги.  

Управління провадить свою діяльність на принципах  адресності та індивідуального 

підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання 

соціальних послуг,  гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання 

бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, 

дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.    

4. На отримання соціальних послуг в Управлінні мають  право: 

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період 

встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені такими в 

порядку, затвердженому Міністерства охорони здоров’я; 

  - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації  у зв’язку з безробіттям і 

зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, 

катастрофою (при цьому мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, 



осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід  їх сімей нижчий, ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї; 

 - сім’ї учасників антитерористичної операції та внутрішньо-переміщені особи;        

 - особи, які постраждали від насильства та торгівлі людьми; 

 - неповнолітні та особи, які відбували покарання у вигляді обмеження волі. 

ІІ. Основні завдання Управління 

 1. Виявлення громадян похилого віку, сімей та дітей, які потребують надання 

соціальних  послуг. Формування електронної бази даних таких осіб, визначення 

(оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг. Проведення соціально-

профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам. 

Здійснення соціального супроводу сімей та дітей, надання їм соціальних послуг. 

2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг. 

3. Установлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Управління з метою 

сприяння у здійсненні надання соціальних послуг, зазначених у п.4  розділу І цього 

Положення. 

4. Виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, визначених ст.34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

ІІІ. Структура Управління 

1. Управління може створювати відділи, сектори, діяльність яких спрямована на 

надання соціальних послуг громадянам, сім’ям та дітям, зазначеним у пункті 4 розділу І 

цього Положення. 

2. Управління має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах 

робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг 

громадянам, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Положення, за місцем їх проживання. 

3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади розпорядженням міського голови  Баранівської міської ради, яке затверджується 

рішенням сесії Баранівської міської ради. 

Посаду начальника Управління може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, 

спеціаліст) відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом, на державній 

службі або в органах місцевого самоврядування на керівній посаді не менше як 3 роки. 

4. Начальник Управління: 

- здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе персональну  

відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, забезпечує 

проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь 

відповідальності працівників,  затверджує посадові обов’язки заступника директора, 

завідувачів відділень, інших працівників Управління; 

- координує діяльність структурних підрозділів Управління (за наявності); 

- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису та кошторису 

витрат Управління; 

- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його інтереси; 

- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису витрат та 

відповідно до їх цільового призначення; 

- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 



працівників Управління;  

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Управління;  

- видає в межах своєї компетенції накази ( в тому числі щодо здійснення/припинення 

обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання; 

- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект положення про 

Управління; 

- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.  

5. Управління утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу 

України виділяються з бюджету Баранівської міської ради на соціальний захист населення та 

соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних 

підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, 

підприємств, установ та організацій. 

Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, державний бюджет, 

добровільні внески, гранти, кредитні кошти.  

6. Гранична чисельність і фонд оплати праці Управління затверджується 

Баранівською міською радою. Умови оплати праці працівників Управління та штатна 

чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, 

чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального 

центру та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що затверджуються наказами 

Мінсоцполітики. 

Для надання соціальних послуг Управління має право залучати на договірних засадах 

інші підприємства, установи та фізичних осіб, зокрема волонтерів. 

В Управлінні можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до 

Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

затвердженого наказом Мінсоцполітики. 

Управління має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та 

благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання 

допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Положення та поліпшення 

матеріально-технічної бази Управління.  

7. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням 

соціальних послуг, структурних підрозділів  Управління, ревізія фінансово-господарської 

діяльності Управління проводяться відповідно до законодавства України. 

ІV. Прикінцеві положення 

 1.  Положення про Управління затверджується Баранівською міською радою. 

Кошторис та штатний розпис затверджує Баранівська міська рада.  

2. Діяльність Управління припиняється: 

- за рішенням сесії Баранівської районної ради; 

- за рішенням суду або господарського суду у випадках , передбачених 

законодавством. 

3. Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

4. Реорганізація може мати місце за рішенням сесії Баранівської міської ради. При 



реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Управління, що реорганізується, переходить до 

його правонаступників. 

5. Порядок ліквідації визначається рішенням Баранівської міської ради. 

6. Ліквідація Управління проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у 

випадках припинення  діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною 

комісією, що призначається  цими органами. 

7. Ліквідація Управління вважається завершеною, а юридична особа  такою, що 

ліквідована і припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного 

реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею у 

відповідності з цивільним законодавством. 

 

 
 
                  Секретар ради                                                                     Ю.М. Оханський  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Від 11 січня 2017                   

 

Про затвердження Положення про 
управління фінансів  

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 

 
1. Затвердити Положення 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

фінансів. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

фінансів, бюджету та соціально

Міський голова           

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

 
Про затвердження Положення про  

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про управління фінансів (додається). 
дальність за виконання даного рішення покласти на начальника

. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

                                                                                         №45 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

 
дальність за виконання даного рішення покласти на начальника управління 

комісію з питань планування, 
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення міської ради 

від 11.01.2017 року 
№45 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління фінансів 

Баранівської міської ради 
              1.Управління фінансів утворено для здійснення організаційно-функціональних 
повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та 
соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів. 
Управління  фінансів  Баранівської міської ради є структурним підрозділом міської ради, 
утримується за рахунок коштів міського бюджету. Управління  підзвітне і підконтрольне 
раді, яка його утворила, підпорядковане  її виконавчому комітету. Управління не  є 
юридичною особою, не має самостійного балансу. Управління має печатку  із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням для виконання функції з формування 
розписів, затвердження кошторисів та змін до них, інші  штампи. 

           2.Управління фінансів Баранівської міської ради  не є правонаступником фінансового 
управління Баранівської районної державної адміністрації а також не є правонаступником  
Баранівської міської ради до втрати нею старої структури на момент добровільного 
об’єднання в громаду. 
 
          3.Управління  фінансів міської ради в своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України. В межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує 
виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень 
Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну 
України, ПКМУ № 228 від 28.02.2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», 
розпоряджень  міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, 
забезпечує реалізацію державної, фінансової, бюджетної та податкової політики на території 
міста. Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу України (далі БКУ), в разі потреби, надає 
можливість обласній державній адміністрації  здійснювати контроль за відповідністю 
бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, 
кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному 
процесі, щодо бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад. На виконання цієї  статті 
БКУ має право користуватися  дорадчою функцією Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації.  

4.Основними завданнями управління фінансів є: 
- забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансів на території Баранівської 
міської ради; 
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного 
розвитку на території міста; 
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та 
фінансування витрат; 
- здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація 
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 
5. Управління  фінансів міської ради відповідно до покладених на нього завдань: 
- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками 
бюджетних коштів; 



- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду міського бюджету аналіз бюджетного 
запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, 
пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 
- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського 
бюджету перед поданням його на розгляд виконкому і постійних комісій міської ради; 
- аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання 
проекту міського бюджету; 
- розробляє нормативно-правові акти та організовує роботу, пов’язану із складанням проекту 
міського бюджету; за дорученням виконкому міської ради, визначає порядок і терміни 
подання управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради матеріалів 
для підготовки проектів міського бюджету і прогнозних розрахунків; складає проект 
міського бюджету, готує проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього 
додаються в обсягах, визначених статтею 76 Бюджетного кодексу України та подає їх на 
розгляд міської ради; 
- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету 
встановленим призначенням; 
- здійснює у процесі виконання бюджету контроль за доходами, їх прогнозування та 
проводить аналіз доходів міського бюджету; 
- приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає на доходну 
частину бюджету; 
- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної податкової 
служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними 
підрозділами виконкому, забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає 
заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; 
- здійснює облік надходжень місцевих податків та зборів в розрізі платників; 
- забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 
- складає розпис доходів і видатків міського бюджету в межах річних бюджетних 
призначень; 
- здійснює в установленому порядку організацію і управління 
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 
- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 
- розглядає баланс  і звіти про виконання кошторисів подані головними розпорядниками 
коштів; 
- інформує виконком та міську раду про стан виконання міського бюджету за кожний звітний 
період і подає їм квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету; 
- розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду 
міського бюджету; 
- готує та подає міській раді пропозиції по запровадженню та справлянню місцевих податків 
і зборів для прийняття відповідних рішень; 
- розглядає заяви платників податків щодо надання відповідних пільг по платежах до 
бюджету в межах, визначених законодавством, готує обґрунтовані пропозиції; 
- приймає участь у проведенні на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних 
розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки міста та підготовці 
пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; 
- приймає участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо 
удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку 
економічного потенціалу міста; 
- перевіряє правильність складання і затверджує кошториси та планів використання коштів 
структурних підрозділів та відділів міської ради, які фінансуються з міського бюджету; 
- приймає участь у розробці пропозицій та підготовці нормативних та інших актів у формі 
рішень та розпоряджень щодо вдосконалення структури органів виконавчої влади міста, 



визначенні чисельності та видатків на їх утримання та здійснює контроль за дотриманням 
чинного законодавства у витрачанні коштів на ці цілі; 
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і 
організацій; 

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників 
управління; 

- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чине до виконання 
дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення 
змін до міського бюджету; 
- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань; 
- розглядає фінансові плани підприємств і організацій, які належать до комунальної 
власності територіальної громади міста; проводить аналіз фінансово-економічних показників 
їх діяльності, готує керівництву інформації аналітичного характеру. 
                   6. Управління  фінансів міської ради має право: 
- одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, , 
управління Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших 
державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, 
матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту бюджету міста та здійснення 
аналізу та контролю за його виконанням; 
- у встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування 
відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і 
одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені 
статтею 118 Бюджетного кодексу України; 
- залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 
організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що 
належить до його компетенції; 
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 
              7. Управління фінансів під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими органами державної виконавчої влади, Баранівською районною  радою,  іншими 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також 
органами державної податкової служби, органами контрольно-ревізійної служби та 
управлінням Державного казначейства. 
             8. Відповідно до ч. 3 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на 
посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у 
місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з 
відповідними органами виконавчої влади.  
         8.1.Управління  фінансів міської ради очолює начальник управління, який 
призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законом 
порядку за погодженням сесії Баранівської міської ради. У тому разі, якщо на посаду 
начальника фінансового управління претендує кандидат, що вже є посадовою особою 
місцевого самоврядування -  призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування 
процедури стажування. Обов’язковою вимогою для призначення є наявність повної вищої 
освіти за  спеціальністю економіка або фінанси  та досвід роботи за фахом  не менше 5-ти 
років. Начальник фінансового управління здійснює керівництво діяльністю управління, несе 
персональну відповідальність  за виконання покладених на управління функцій, визначає 
завдання та ступінь відповідальності спеціалістів. 
         8.2.На посади фахівців управління призначаються особи на основі конкурсного відбору 
або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, які мають повну вищу освіту 
(економічну) та стаж роботи за фахом. Посадові інструкції працівників управління 
затверджуються заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 
Структуру, загальну  чисельність, витрати на утримання та на оплату праці, штатний розпис 



та кошторис витрат на утримання управління фінансів міської ради  розробляють  відповідні  
виконавці апарату ради в частині  виконання їх функціональних повноважень. 
          8.3.Відповідно до статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» працівники управління фінансів є посадовими особами місцевого 
самоврядування, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні 
посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-
дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Окрім 
спеціалістів, згідно штатного розпису Баранівської міської ради управління фінансів може 
мати в структурі інші категорії  персоналу. 
          8.4.Начальник управління  має заступника. Заступник  начальника управління 
призначається і звільняються міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою 
процедурою, передбаченою законодавством. Начальник управління здійснює керівництво 
діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
управління  завдань, визначає ступінь відповідальності заступника  начальника управління, 
відповідальних працівників, а також: 
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на 
утримання управління; 
- затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на 
відповідний період; 
- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним 
призначенням; 
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 
     Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні обов’язки та відповідальність працівників 
управління  визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник міського 
голови згідно з розподілом обов’язків. 
           
 

Секретар ради                                                                Оханський Ю.М. 
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Про затвердження 
Положення про порядок стажування
в  Баранівській міській раді 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України "Про службу
Міністрів України  N 465 від

 

 
1. Затвердити Положення 

(додається). 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

юридичної та кадрової роботи.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

законності, депутатської діяльності і
 

Міський голова                                                                      Душко А.О.
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стажування 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
службу в органах місцевого    самоврядування"

від 22.07.2016   міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про порядок стажування в  Баранівській

. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника
юридичної та кадрової роботи. 

конанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 11 січня 2017                                                                                                            №46 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до    
самоврядування"  Постанови Кабінету    

Баранівській міській раді 

. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 



 
Затверджено  

                                                                                   рішенням 2-ї  сесії 
                                                                                   8-го скликання № 46    від  
              11 січня 2017 року  

 
Положення 

Про  порядок стажування в  Баранівській міській раді  
 

порядок стажування в  Баранівській міській раді    затверджений з ціллю  його 

застосування  при    прийнятті  на  службу   відповідно до    Закону України "Про службу в 

органах місцевого    самоврядування"  згідно з  Постановою Кабінету  Міністрів України  N 

465 від 22.07.2016    

 
        1. З    метою    набуття   практичного   досвіду,   перевірки професійного рівня і ділових 
якостей працівників,  які претендують на вищу  посаду службовця місцевого 
самоврядування, аніж вони займають,  може проводитися їх стажування в Баранівській 
міській раді  терміном від 10-ти днів до двох місяців. Стажування  можуть  проходити лише 
особи, які уже займають відповідні посади у органах місцевого самоврядування.  
     2.Відбір кандидата на стажування  проводиться  згідно розпорядження міського голови. 
При  цьому   необхідна письмова заява самого стажиста та згода відповідних керівників  за 
місцями його стажування та основної роботи. 
      3.Зарахування на стажування, терміни та зміни  порядку  його проходження 
оформлюється розпорядженням міського голови. Під   час   проходження    стажування    
працівник    повинен додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку  
Баранівської міської ради.  
      4.Стажування працівника проводиться як з  відривом від  основної  
роботи так і без відриву. За працівником, направленим  на  стажування,  зберігається його 
посада  та  заробітна  плата  за  основним  місцем роботи. 
      5.На період стажування  в  Баранівській міській раді за   стажистом  
закріплюється посадова особа , відповідальна за  стажування. Зміст  стажування  
визначається  індивідуальним  планом,   що  
затверджується  заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу. 
       6.Стажист за час  проходження  стажування  повинен  виконати  
індивідуальний  план  стажування.  Після   закінчення   стажування  
стажист подає до відділу організаційно-кадрової роботи доповідну записку  про стажування з 
висновками  заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу. 
      8.Особа,яка  після  успішного  
закінчення  стажування  виявила   бажання   працювати   у   Баранівській міській раді 
приймається на роботу розпорядженням міського голови з його наступним погодженням на 
черговій сесії ради. У тому разі, якщо для заповнення вакансії за посадою на якій 
стажувалася та чи інша особа  проводився також конкурсний відбір відповідно до вимог 
чинного законодавства - стажисту надається перевага (якщо інші учасники конкурсу  не 
проходили стажування). 
     9. Особа, яка пройшла стажування,  може  бути  зарахована до кадрового  резерву  
Баранівської міської  ради.  
 

       Секретар ради                                                 Оханський Ю.М 
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Про затвердження 
Положення про відділ 
юридичної  та кадрової роботи

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 
1. Затвердити Положення 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

юридичної та кадрової роботи.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

законності, депутатської діяльності 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О.
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юридичної  та кадрової роботи 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про відділ юридичної  та кадрової роботи 
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

юридичної та кадрової роботи. 
. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав лю

законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

Від 11 січня 2017                                                                                                            №47 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

про відділ юридичної  та кадрової роботи  (додається). 
. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 
 
 



 
Додаток до рішення  

                                                                                                             2-ї сесії 8-го скликання 
від 11.01.2017 року №47 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ юридичної та кадрової роботи Баранівської міської ради 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділ юридичної та кадрової роботи Баранівської міської ради (далі – відділ) є 
структурним підрозділом виконавчого органу Баранівської міської ради. 
1.2. Відділ не є юридичною особою. 
1.3. Відділ може використовувати печатку Баранівської міської ради. 
1.4. Відділ утворюється Баранівською міською радою, є їй підзвітним і підконтрольним, 
підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, заступникам 
голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами 
виконкому. 
1.5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, 
рішеннями Баранівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 
голови та цим Положенням. 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
Основними завданнями та функціями відділу є: 
2.1. З питань кадрової роботи: 
2.1.1. Забезпечення реалізації політики з питань кадрової роботи і служби в органах 
місцевого самоврядування у Баранівській міській раді та її виконавчих органах; узагальнення 
разом з відповідними структурними підрозділами Баранівської міської ради практики роботи 
з кадрами, внесення голові міської ради пропозицій щодо її вдосконалення. 
2.1.2. Складання річних планів роботи з кадрами, проведення аналізу щорічної та 
перспективної потреби в кадрах, формування замовлень на підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (разом з іншими 
виконавчими органами міської ради). 
2.1.3. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка  статистичної звітності 
з кадрових питань і нагород; аналіз якісного складу посадових осіб міської ради та її 
виконавчих органів. 
2.1.4. Проведення роботи з кадровим резервом, здійснення організаційно-методичного 
керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування 
кадрового резерву по виконавчих органах міської ради, внесення голові міської ради 
пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи (разом з керівниками виконавчих органів ради). 
Внесення рекомендацій керівництву Баранівської міської ради про зарахування до кадрового 
резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного 
переміщення по службі (ротації). 
2.1.5. Вивчення разом з іншими структурними підрозділами міської ради особистих, 
професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад у відділах, 
управліннях та інших виконавчих органах районної у місті ради, попередження їх про 
встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи 
місцевого самоврядування та її проходженням. В межах своєї компетенції забезпечення 
контролю за добором та розстановкою кадрів міської ради та її виконавчих органів 
відповідно до вимог законодавства. 
2.1.6. Прийом від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування 
відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії. Здійснення інших 
заходів щодо організації конкурсного відбору. 
2.1.7. Розгляд та внесення керівництву міської ради пропозицій щодо проведення стажування 
кадрів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Підготовка разом з відповідними 



виконавчими органами документів для організації стажування, здійснення контролю за його 
проведенням. 
2.1.8. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників 
міської ради та її виконавчих органів. 
2.1.9. Планування з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та 
результативності роботи посадової особи місцевого самоврядування періодичного 
переміщення по службі у виконавчих органах міської ради. 
2.1.10. Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим 
особам міської ради, внесення про це записів до трудових книжок. 
2.1.11. Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення 
контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної 
тривалості, складання графіку щорічних відпусток працівників міської ради та керівників її 
виконавчих органі. 
2.1.12. Забезпечення підготовки відповідних матеріалів та підготовка документів для 
заохочення і нагородження працівників. Ведення відповідного обліку. 
2.1.13. Здійснення у межах своєї компетенції заходів для забезпечення трудової дисципліни, 
оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та 
застосуванням заходів дисциплінарного впливу. 
2.1.14. Своєчасна підготовка документів щодо продовження терміну перебування на службі в 
органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам. 
2.1.15. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок 
та особових справ працівників. 
2.1.16. Оформлення, видача посвідчень та довідок з місця роботи працівника, проведення 
оформлення листків тимчасової непрацездатності. 
2.1.17. Підготовка документів для відрядження працівників. 
2.1.18. Участь у межах своєї компетенції у розробленні структури міської ради та штатного 
розпису, контроль за розробленням посадових інструкцій. 
2.1.19. Здійснення організаційного забезпечення, участь у роботі атестаційної комісії та 
проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 
міської ради покладених на них завдань і обов’язків. 
2.1.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 
організація разом з іншими структурними підрозділами міської ради регулярного навчання 
працівників. 
2.1.21. Здійснення у виконавчих органах ради контролю за дотриманням Закону України 
“Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів чинного законодавства з 
питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування (разом з іншими 
структурними підрозділами ради). 
2.1.22. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 
військовозобов’язаних у міській раді, забезпечення контролю за станом військового обліку 
військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах міської ради зі статусом 
юридичної особи. 
2.1.23. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими 
особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового 
характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї 
(декларування доходів). 
2.1.24. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень з питань, що належать 
до компетенції кадрової служби. 
2.1.25. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та 
службу в органах місцевого самоврядування. 
2.2. З питань юридичної роботи: 
2.2.1. Правове забезпечення діяльності міської ради, її виконавчого комітету та інших 
виконавчих органів. 
2.2.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне 
додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-



правових документів міською радою, її виконавчим комітетом, керівниками та іншими 
посадовими особами при здійсненні ними своїх повноважень, а також запобігання 
порушенням чинного законодавства в діяльності міської ради. 
2.2.3. Забезпечення правильного застосування законодавства виконавчими органами ради, 
внесення пропозицій міській раді, її виконавчому комітету, міському голові про необхідність 
вжиття заходів щодо приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства України 
актів, прийнятих з його порушенням. 
2.2.4. Безпосередня розробка та участь при розробці іншими виконавчими 
органами проектів нормативно-правових актів Баранівської міської ради, її виконавчого 
комітету, розпоряджень міського голови. 
2.2.5. Юридична експертиза на відповідність чинному законодавству проектів рішень міської 
ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови . 
2.2.6. Підготовка у разі невідповідності проекту рішення міської ради, її виконавчого 
комітету, розпорядження міського голови вимогам чинного законодавства письмового 
висновку з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання з посиланням на 
відповідні норми права та обґрунтуванням своєї позиції, який додається до проекту для 
прийняття остаточного рішення. 
2.2.7. Підготовка за дорученням міського голови, секретаря ради та заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради правових висновків з питань, які 
виникають в процесі діяльності ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 
міської ради. 
2.2.8. Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, роз’яснення вимог чинного законодавства 
із зазначених у зверненнях питань, участь в прийомах громадян, що здійснюють керівники 
структурних підрозділів міської ради. 
2.2.9. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до 
компетенції міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів, розробка 
відповідних пропозицій (разом з відповідними виконавчими органами  ради). 
2.2.10. Участь у проведенні нарад, семінарів, обговорень, інших заходів, пов’язаних з 
вирішенням правових питань, що виникають в процесі діяльності міської ради та її 
виконавчих органів. 
2.2.11. Проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників 
виконавчих органів міської ради, надання їм консультацій з правових питань, роз’яснення 
вимог чинного законодавства та існуючої практики його застосування. В разі необхідності 
надання витягів з нормативно-правових актів. 
2.2.12. Здійснення методичного керівництва правовою роботою у виконавчих органах 
міської ради, внесення на розгляд керівництва пропозицій щодо її вдосконалення. 
2.2.13. Проведення претензійної і позовної роботи з метою захисту прав і законних інтересів 
Баранівської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови. 
2.2.14. Представлення в установленому чинним законодавством порядку інтересів міської 
ради, її виконавчих органів, міського голови в судах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності 
та господарювання під час розгляду та вирішення правових питань і спорів. 
2.2.15. Подання за результатами і наслідками розгляду претензій, позовів і судових справ 
керівництву міської ради пропозицій щодо вдосконалення та усунення недоліків у правовому 
забезпеченні діяльності ради та її виконавчих органів. 
2.2.16. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за внесеними актами прокурорського 
реагування, окремими ухвалами суду, відповідними документами контролюючих органів. 
Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок міської ради контролюючими 
органами. Надання міському голові  пропозицій щодо вжиття заходів реагування відносно 
виявлених в ході перевірок контролюючими органами фактів правопорушень. 
2.2.17. Надання правової оцінки проектам договорів, що укладаються міською радою. Участь 
в погодженні проектів договорів, вирішенні переддоговірних спорів. Надання відповідних 
пропозицій керівництву міської ради щодо усунення недоліків в договірній роботі. 



2.2.18. Підготовка в разі необхідності відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної та 
моральної шкоди, заподіяної міській раді, відповідних документів для вирішення питань 
щодо притягнення винних до відповідальності. 
2.2.19. Забезпечення обліку і зберігання нормативно-правових актів, що стосуються 
діяльності органів місцевого самоврядування, підтримання їх у контрольному стані. Збір 
інформації та інформування ради, її виконавчого комітету, міського голови його заступників 
та секретаря ради про зміни в чинному законодавстві, що стосуються діяльності органів 
місцевого самоврядування. 
2.2.20. Проведення разом з іншими виконавчими органами ради роботи з перегляду 
нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. 
2.2.21. Виконання інших функцій згідно з чинним законодавством. 
ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 
3.1. Структура відділу затверджується рішенням Баранівської міської ради. Положення про 
відділ та зміни до нього затверджує Баранівська міська рада. 
3.2. Діяльність відділу здійснюється на основі річного плану роботи з кадрами та 
квартальних планів роботи відділу, затверджених відповідно розпорядженням міського 
голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно до 
розподілу обов’язків. 
3.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 
міським головою розпорядженням з подальшим затвердженням на послідуючій сесії 
Баранівської міської ради (або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством).  
3.4. На посаду завідувача відділу призначається особа, що має повну вищу юридичну освіту, 
відповідний досвід роботи з кадрами або в органах місцевого самоврядування або на 
державній службі. 
3.5. Начальник відділу: 
3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, 
очолює та контролює їх роботу, розробляє посадові інструкції працівників відділу. 
Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах 
місцевого самоврядування у міській раді та її виконавчих органах. 
3.5.2. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради узагальнює практику роботи з 
кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення. 
3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, інших законодавчих та нормативно-правових актів про службу в органах 
місцевого самоврядування. 
3.5.4. Забезпечує планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з 
ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
посадових осіб. 
3.5.5. Бере участь у розробленні структури міської ради, штатного розпису, здійснює 
погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій посадових осіб 
міської ради в межах своєї компетенції. 
3.5.6. Розробляє річний план роботи з кадрами та плани роботи відділу. 
3.5.7. Організовує ведення, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, 
підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для призначення пенсійного 
забезпечення в межах компетенції відділу, видачу посвідчень, довідок, складання звітності. 
3.5.8. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної та конкурсної комісій. Подає 
на розгляд вказаним комісіям матеріали щодо кандидатів на посади у виконавчі органи 
районної у місті ради та осіб, які атестуються. 
3.5.9. Надає консультативно-методичну допомогу з кадрових питань, служби в органах 
місцевого самоврядування та нагород працівникам міської ради. 
3.5.10. Організовує роботу з підготовки відповідних матеріалів і документів для заохочення 
та нагородження працівників та колективів юридичних осіб Баранівської міської ради. 
3.5.11. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи. 



3.5.12. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. 
Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. 
3.5.13. Вносить пропозиції міському голові про заохочення працівників відділу або 
застосування до них дисциплінарних стягнень. 
3.6. У разі відсутності завідувача відділу його повноваження здійснює заступник завідувача. 
3.7. Організовує роботу та координує діяльність працівників відділу, забезпечує виконання 
покладених на відділ завдань в сфері правового забезпечення діяльності ради, її виконавчого 
комітету та інших виконавчих органів. 
3.8. Здійснює планування роботи відділу в сфері правової діяльності. 
3.9 Візує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови. 
3.10. Безпосередньо підзвітний заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради згідно до розподілу обов’язків. 
3.11. Аналізує результати роботи працівників відділу і вживає заходів щодо підвищення її 
ефективності та усунення виявлених недоліків. 
3.12. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету. 
IV. ПРАВА ВІДДІЛУ 
Для виконання визначених завдань та функцій відділ має право: 
4.1. В межах своєї компетенції представляти міську раду в органах державної виконавчої 
влади, в органах місцевого самоврядування, установах і організаціях та судах всіх інстанцій. 
Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
у межах своїх повноважень при розгляді питань, що стосуються компетенції відділу. 
4.2. Отримувати від виконавчих органів ради, інших органів місцевого самоврядування, 
органів державної влади, підприємств, установ і організацій матеріали з питань, що належать 
до компетенції відділу. 
4.3. Брати участь у нарадах, які проводяться в міській раді з питань кадрової роботи та 
практики застосування норм чинного законодавства. 
4.4. Вносити керівництву ради пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, 
підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування та правової роботи. 
4.5. За дорученням міського голови перевіряти додержання законності у виконавчих органах  
ради. 
4.6. Залучати за згодою керівників виконавчих органів ради необхідних спеціалістів для 
підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для 
розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених 
на нього завдань. 
4.7. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 
вимог законодавства з кадрових питань та служби в органах місцевого самоврядування 
виконавчими органами ради. 
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
5.1. Відповідальність за належне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань 
та функцій несуть: у сфері загального керівництва та кадрової роботи – начальник відділу. 
5.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями і настає 
у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків. 
5.3. Притягнення до відповідальності працівників відділу здійснюється згідно з чинним 
законодавством. 
VI. ВЗАЄМОДІЯ З  МІСЬКОЮ РАДОЮ ТАЇЇ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ 
6.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, 
надає необхідні інформаційні матеріали, своєчасно реагує на депутатські запити та 
звернення. 
6.2. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими 
виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, органами 
державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями. 
 

Секретар ради                                                                      Ю.М. Оханський 
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Про затвердження 
Положення про відділ 
бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку,  
інвестицій та закупівель 

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 
1. Затвердити Положення 

розвитку, інвестицій та закупівель
2. Відповідальність за виконання даного 

Бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

фінансів, бюджету та соціально
 

Міський голова                                                                      Душко А.О.
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про відділ  Бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель (додається). 

. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника
Бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель.

. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.
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Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

про відділ  Бухгалтерського обліку та економічного 

рішення покласти на начальника відділу 
Бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель. 

комісію з питань планування, 
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток до рішення  
                                                                                                             2-ї сесії 8-го скликання 

від 11.01.2017 року №48 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 

 
1. Загальні положення 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель  
(далі - відділ) є структурним підрозділом Баранівської міської ради, який є підзвітним, 
підконтрольним і підпорядковується виконавчому комітету та міському голові Баранівської 
міської ради  . У поточній діяльності відділ підпорядковується заступнику Баранівського 
міського голови, який координує дану сферу діяльності. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, іншими актами чинного законодавства, рішеннями міської ради, 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

1.3. Положення про відділ, його чисельність затверджуються міською радою за 
поданням міського голови. 

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. 
2. Основними завданнями відділу є: 

2.1. Відділ забезпечує облік використання бюджетних коштів, що виділяються на утримання 
апарату міської ради та її структурних підрозділів, організовує їх фінансування. 
2.2. Розробляє бюджетні запити, складає кошториси доходів і видатків, які погоджуються з 
фінансовим управлінням міської ради, затверджуються міським головою. Протягом року 
проводить зміни кошторисних призначень згідно з довідками – повідомленнями фінансового 
управління міської ради. 
2.3. Проводить розрахунки, що виникають в процесі виконання бюджету, з підприємствами, 
установами, окремими особами. 
2.4. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам. Видає довідки про 
заробітну плату працівникам на їх вимогу. 
2.5. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, їх оприбуткування і 
списання, приймає звіти матеріально відповідальних осіб, укладає з ними договори про 
матеріальну відповідальність. Видає довіреності на одержання цінностей та здійснює 
контроль за своєчасним поданням документів, що свідчать про використання довіреностей.  
2.6. Здійснює банківські операції, пов’язані з рухом коштів на рахунках. 
2.7. Веде розрахунки витрат на службові відрядження. 
2.8. Подає місячні і квартальні звіти з балансами про використання кошторису доходів і 
видатків в розрізі джерел фінансування. 
2.9. Застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-
обчислювальних робіт. 
2.10. Зберігає бухгалтерські документи згідно з терміном їх зберігання та у встановленому 
порядку передає їх в архів. 
2.11. Розробляє проекти нормативно-правових актів. 
2.12.. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори до відповідних бюджетів. 
2.13. Розробляє прогнози комплексного економічного розвитку громади, сприяє створенню 
умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у 
громаді всіх форм власності. 



2.14. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, 
спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для 
розвитку економічного потенціалу громади. 
2.15. Сприяє веденню переговорів з інвесторами з питань створення в місті суб'єктів 
підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, розвитку інвестиційної діяльності. 
 Сприяє іноземним інвесторам у визначенні перспективних об'єктів та напрямків 
інвестування. 
2.16. Здійснює підготовку інформаційних матеріалів для делегацій міста, що відряджаються 
за кордон. 
2.17. Надає консультаційну та методичну допомогу суб'єктам інвестиційної та 
зовнішньоекономічної діяльності міста. 
2.18. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за 
рахунок державних коштів та коштів  місцевого бюджету. 
2.19. Забезпечує організаційно-технічну підготовку та проведення засідань комітету з 
тендерних торгів щодо проведення державних закупівель. 
2.20. Підготовлює  та вносить на затвердження комітету з тендерних торгів, у терміни, 
визначені законодавством, проекту зведеного річного плану державних закупівель на 
бюджетний рік відповідно до кошторисів розпорядників коштів міського бюджету. У разі 
потреби підготовка проектів щодо змін та доповнень до річного плану державних закупівель 
протягом бюджетного року. 
2.21. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку 
малого бізнесу, регуляторної політики. 
2.22. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання 
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної 
допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки. 
2.23. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до 
компетенції відділу. 
2.24. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу. 
2.25. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань. 

3. Відділ має право 
3.1. Діяти в межах повноважень, наданих ст.27, 28 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”. 
3.2. Здійснювати контроль за правильним та економним витрачанням бюджетних коштів, 
затверджених кошторисом видатків. 
3.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів , підприємств та установ (за 
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції. 
3.4. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і 
прогнозування закупівель. 

              4. Керівництво відділом та організація його діяльності 
4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими 
органами Баранівської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, 
розташованими на території міста. 
4.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади 
розпорядженням Баранівського міського  голови, яке затверджується рішенням сесії 
Баранівської міської ради. Начальник відділу повинен мати вищу освіту професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за 
фахом не менше 3-х років, або на державній службі на керівних посадах не менше 1 року. 
4.3. Начальник відділу: 
 
4.3.1. Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на відділ завдань, забезпечує виконання плану роботи міськвиконкому з питань, 
що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи відділу. 



4.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо структури та штатів відділу, 
подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і 
накладення на них стягнень. 
4.3.3. Подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників відділу, 
забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 
4.3.4. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. 
4.3.5. Здійснює організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності, 
контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
4.3.6. Організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних 
засобів. Своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх 
рухом. 
4.3.7. Відповідає за  виконання кошторисів витрат, контролює за законність, своєчасність їх 
оформлення, правильне нарахування, перерахування платежів до місцевого бюджету, внесків 
на державне соціальне страхування, відрахування коштів до інших фондів. 
4.3.8. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських 
документів, розрахунків платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, за 
встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризацій грошових коштів, товарно-
матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку та 
звітності. 
4.3.9. Вживає заходів із попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і 
товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. 
4.3.10. Здійснює контроль за своєчасним складанням бухгалтерської звітності на підставі 
даних первинних документів, бухгалтерських записів, подання її у встановленому порядку до 
відповідних органів. 
4.3.10. Відповідно до дійочого законодавства  несе матеріальну та дисциплінарну 
відповідальність. 
4.3.11. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до кошторису 
видатків, штатного розпису, затверджених міським головою. 
4.3.12.. Представляє відділ в органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, 
що стосуються його компетенції. 
4.3.13.. Вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 

5. Права і обов’язки працівників відділу  
5.1. Працівники відділу мають право: 
5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України 

Конституцією та законами України. 
5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з 

боку керівників, співробітників і громадян. 
5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та 

стажу роботи. 
5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці. 
5.1.5. На соціальний і правовий захист. 
5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень. 
5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових 

повноважень за посадою. 
5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України. 
5.2. Працівники відділу зобов’язані: 
5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства 

України. 
5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, 

накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, 
додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо 
ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів. 



5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов,                  що 
перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків. 

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 
законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, 
заяв і скарг громадян. 

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого 
порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію 
енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративні будівлі. 

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 
взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 
5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну 

кваліфікацію. 
5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 
5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством,        щодо служби в 

органах місцевого самоврядування. 
5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів. 
5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,                  що стали 

їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно 
із законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 
самоврядування та держави. 

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на 
робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування). 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства 
України. 

5.4. Посадовим особам відділу забороняється: 
5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України. 
5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового 

становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, 
вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-
якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи. 

6. Відповідальність посадових осіб відділу 
6.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до 

усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, 
ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому 
законодавством порядку.  

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

7. Заключні положення 
7.1. Покладення на відділу обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що 

не стосуються питань фахової діяльності відділу, не допускається. 
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення 

Баранівської міської ради. 
7.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Баранівської 

міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський  



Від 11 січня 2017                                                             

 

Про затвердження 
Положення про відділ 
культури, розвитку молоді та спорту

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої
30.12.2016 року № 7 «Про
Баранівської міської ради» міська рада

 
1. Затвердити Положення 
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

відділ культури, розвитку молоді та спорту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на

законності, депутатської діяльності і
 

Міський голова                                                                      Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

 

культури, розвитку молоді та спорту 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
першої сесії восьмого скликання Баранівської

«Про утворення та затвердження структури
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

оложення про відділ культури, розвитку молоді та спорту 
відальність за виконання даного рішення покласти на начальника

відділ культури, розвитку молоді та спорту. 
. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

ності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

Міський голова                                                                      Душко А.О.

 

                                               №49 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Баранівської міської ради від 
структури виконавчих органів 

про відділ культури, розвитку молоді та спорту  (додається). 
відальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 



Додаток до рішення  
                                                                                                             2-ї сесії 8-го скликання 

від 11.01.2017 року №49 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про відділ  культури, сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради 
 

1.Загальні положення 
1.1.  Відділ  культури, сім’ї, молоді та спорту  (далі - Відділ) є  виконавчим  органом  
Баранівської міської ради, створюється Баранівською міською радою, підзвітний і 
підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним органам виконавчої влади щодо 
здійснення делегованих повноважень.  
1.2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, 
іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування, наказами міністерств інших 
центральних органів виконавчої влади, а також рішеннями Баранівської міської ради, 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним положенням.  
1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Окрім 
спеціалістів згідно штатного розпису інших категорій персоналу. Структура та чисельність 
Відділу затверджується Баранівською міською радою. 
1.4.  Відділ  набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому  порядку.  
1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 
1.6. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 20.    
1.7. Засновником відділу  є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його 
діяльністю 

2. Мета Відділу 
2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів 
територіальної громади в сфері культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
розвитку фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих 
програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб 
та інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Основні завдання, функції та права 
3.1.  Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:  
3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та повноваження органів місцевого 
самоврядування в сферах, культури, сім’ї, молоді та спорту.  
3.1.2.  Надає населенню якісні послуги в сфері  культури, сім’ї, молоді та спорту.  
3.1.3.  Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого 
самоврядування у сфері культури.  
3.1.4.  Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури 
української нації та національних меншин, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, 
художніх промислів та ремесел.  
3.1.5. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та 
співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 
фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового 
способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 



3.1.6. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для 
зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади. 
3.1.7. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність 
підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та 
спортом.  
3.1.8. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного 
мистецького продукту, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями. 
3.1.9.  Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та 
використання культурної спадщини. 
3.1.10. Готує проекти розпорядчих актів Баранівської міської ради, її виконавчих органів  в 
т.ч. нормативного характеру. 
3.1.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
законодавства.  
3.1.12. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, 
які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Баранівської міської ради та в місцевій 
газеті.  
3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:  
3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які 
закріплені в Конституції, законодавстві України.  
3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 
конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення 
вимог антикорупційного законодавства.  
3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, туризму та 
спорту, та також сприяння відродженню мистецьких осередків. 
3.2.4. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих 
закладах культури,   мистецтв та спорту. 
3.2.5. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, 
санітарних норм у підвідомчих закладах. 
3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:  
3.3.1.  Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної 
громади в сферах культури, розвитку молоді та спорту, шляхом виконання відповідних 
програм щодо надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та 
навчальних закладів.  
3.3.2.  Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та 
використання культурної спадщини.  
3.3.3. Забезпечує формування календарних планів культурно-масових, спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарних планів управлінь обласної 
державної адміністрації .  
3.3.4. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств 
населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i 
молоді.  
3.3.5. Розробляє i подає на розгляд до Баранівської міської ради пропозиції до проектів 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток культури та спорту.  
3.3.6. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан культури, сім’ї, 
молоді та спорту в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді; організовує з 
цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.  
3.3.7. Забезпечує виконання рішень Баранівської міської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.  
3.3.8. Аналізує стан роботи закладів культури та спорту в Баранівській міській 
об’єднаній територіальній громаді. 
3.3.9. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно-цінного і 
здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі 



гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних 
закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, 
організацією їх дозвілля.  
3.3.10.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах 
спортивного профілю.  
3.3.11. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих 
об’єднань, товариств.  
3.3.12. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної 
категорії дітей.  
3.3.13. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, 
фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.  
3.3.14.  Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з 
питань, які належать до компетенції Відділу.  
  3.3.15. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо-чення та 
нагородження працівників відділу.  
    3.3.16.  Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в 
грантових програмах міжнародних організацій та фондів.  
3.4. Відділ має право:  
3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури  та спорту і розгляду  
питань,  що належать до його компетенції відповідних фахівців.  
3.4.2. Вносити на розгляд до Баранівської міської ради пропозиції з питань культурної 
політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що 
відносяться до комунальної власності.  
3.4.3. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати 
прямі зв’язки з  закладами культури та спорту та іншими  науковими установами зарубіжних 
країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.  
3.4.4. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-
продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва,  туризму та спорту. 
3.4.5. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, 
положення закладів культури та спорту підпорядкованих відділу. 
3.5. Відділ  культури, сім’ї, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами Баранівської міської ради  та виконавчої 
влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями 
громадян.  

4. Структура Відділу 
4.1. Штатний розпис Відділу затверджується  Баранівською  міською  радою у межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою. 
4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які 
затверджуються начальником Відділу.  
4.3. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог 
чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським 
головою. 

5. Керівництво Відділу 
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється за 
розпорядженням  міського голови з подальшим затвердженням на сесії Баранівської міської 
ради.  
5.2. Начальник Відділу:  
5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його 
повноважень, дотримання трудової дисципліни.  
5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.  



5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх 
відповідальності.  
5.2.4. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних 
коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.   
5.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого 
законодавства. 
5.2.6.  Спеціалісти інших категорій персоналу Відділу призначаються на посаду та 
звільняються начальником Відділу за погодженням міського голови згідно чинного 
законодавства.  
5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, 
що затверджуються начальником Відділу.  

6. Підвідомчі заклади культури та спорту 
6.1. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні заклади: 
   Міський будинок культури ім. А. Пашкевича; 
   Міський стадіон; 
   Баранівська дитяча юнацька спортивна школа; 
   Баранівська школа мистецтв;  
   Баранівський історико-краєзнавчий музей; 
   Баранівська бібліотека для дорослих та дітей; 
   Сільські будинки культури об’єднаної громади; 
   Будинок культури смт. Полянка. 

7.Фінансування діяльності Відділу 
7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Баранівської міської ради.  
7.2  Джерелами фінансування Відділу можуть бути:  
Кошти державного  бюджету, міського бюджету, благодійні внески, гранти, кредити та інші 
кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.  

8.Заключні положення 
8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Баранівської міської 
ради у встановленому законом порядку.  
8.2.   Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією Баранівською міською радою. 
 
Секретар ради                                                                               Ю.М. Оханський  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Від 11 січня 2017                                                                                    

Про внесення змін до рішень 
Баранівської міської ради 
1-ї сесії 8-го скликання  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відпов
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 Ба
міська рада 

1. Унести зміни до рішення Баранівської міської ради 1
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії
«Заступник голови комісії Ільчук Любов Володимирівна 

старости» замінити на «Заступник голови комісії Чирва Ганна Анатолівна виконавець по 
цивільно правовій угоді (бухгалтер)

Виключити із  рішення «
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

2. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії
 «Заступник голови комісії Закусило Надія Іванівна

старости.» замінити на «Засту
по цивільно правовій угоді(бухгалтер)

Виключити із  рішення «
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

3. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії
 «Заступник голови комісії Михалюк Лариса Антонівна 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії 
цивільно правовій угоді(бухгалтер)

Виключити із  рішення «
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

4. Внести зміни до рішення Баранівської місь
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

Про внесення змін до рішень  

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

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 ради» 

ВИРІШИЛА: 

нести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8

В пункті  3 рішення сесії: 
Заступник голови комісії Ільчук Любов Володимирівна – виконуючий обов

«Заступник голови комісії Чирва Ганна Анатолівна виконавець по 
(бухгалтер)». 

із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
головний бухгалтер Баранівської міської ради».

2. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8

В пункті  3 рішення сесії: 
«Заступник голови комісії Закусило Надія Іванівна– виконуючий обов’язки 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії Лобановська Світлана Яківна  виконавець 
(бухгалтер)». 

із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
головний бухгалтер Баранівської міської ради».

и до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8

В пункті  3 рішення сесії: 
«Заступник голови комісії Михалюк Лариса Антонівна – 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії Решетньова Леся Василівна 
(бухгалтер)». 

із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
головний бухгалтер Баранівської міської ради».

4. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8

В пункті  3 рішення сесії: 

                        №50 

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  

ранівської міської ради» 

ї сесії 8-го скликання № 23 

виконуючий обов’язки 
«Заступник голови комісії Чирва Ганна Анатолівна виконавець по 

головний спеціаліст з 
міської ради». 

ї сесії 8-го скликання № 24 

виконуючий обов’язки 
пник голови комісії Лобановська Світлана Яківна  виконавець 

головний спеціаліст з 
Баранівської міської ради». 

ї сесії 8-го скликання № 25 

 виконуючий обов’язки 
ова Леся Василівна виконавець по 

головний спеціаліст з 
Баранівської міської ради». 

ї сесії 8-го скликання № 26 



 «Заступник голови комісії Левчук Микола Михайлович – виконуючий обов’язки 
старости.» замінити на «Заступник голови комісії Парфенюк Тетяна  Михайлівна виконавець 
по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

5. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 27 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Степанюк Григорій Павлович  – виконуючий обов’язки 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії . Мисько Надія Олексіївна виконавець по 
цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

6. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 28 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Грановський Олег Миколайович – виконуючий обов’язки 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Гончарук Любов Григорівна виконавець 
по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

7. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 29 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Муравський Володимир Євгенович – виконуючий 

обов’язки старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Чаплінська Марія Гнатівна 
виконавець по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

8. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 30 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії «Заступник голови комісії Вітюк Володимир Васильович – 
виконуючий обов’язки старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Павлюк Таміла 
Євгенівна  виконавець по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

9. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 31 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Дейнека Володимир Петрович – виконуючий обов’язки 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Радчук Надія Петрівна виконавець по 
цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

10. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 32 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: «Заступник голови комісії Гайдайчук Микола Васильович  – 
виконуючий обов’язки старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Письменюк Леся 
Григорівна виконавець по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 



11. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 33 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Мисько Олександр Васильович  – виконуючий обов’язки 

старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Кулеша Галина Василівна виконавець по 
цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 

12. Внести зміни до рішення Баранівської міської ради 1- ї сесії 8-го скликання № 34 
від 30.12.2016 року а саме: 

В пункті  3 рішення сесії: 
 «Заступник голови комісії Лавренчук Анатолій Миколайович – виконуючий 

обов’язки старости.» замінити на «Заступник голови комісії  Мокрицька Надія Антонівна 
виконавець по цивільно правовій угоді(бухгалтер)». 

Виключити із  рішення «Дем`янюк Олена Юріївна - головний спеціаліст з 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Баранівської міської ради». 
 

Міський голова                                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Від 11 січня 2017                                                          

Про прийняття у власність 
Баранівської міської ради майна
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням 
про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності те
сіл, селищ, міста району, на підставі рішень сесії Баранівської районної ради від 05.01.2017 
міська рада 

1. Прийняти у власність Баранівської міської ради
- дитячий   майданчик загальною вартістю 13245,00 гривень ;
- стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
- стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
- стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
- стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
- стільці театральні бувші у користуванні в кількості 102 шт., на загальну суму 5152,02 

гривень, з балансу Баранівської гімназії для потреб жителів
2.  Доручити Баранівському міс

створити відповідну комісію по прийняттю майна відділу освіти Бар
комунальну власність Баранівської міської ради.

3. Акт прийомки передачі майна відділу освіти Бар
власність Баранівської міської ради затвердити 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.).

 
 

Міський голова                                                                         Душко А.О.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

Баранівської міської ради майна 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням 
про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад 

на підставі рішень сесії Баранівської районної ради від 05.01.2017 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у власність Баранівської міської ради  майна : 
майданчик загальною вартістю 13245,00 гривень ; 

стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів

сний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів
стільці театральні бувші у користуванні в кількості 102 шт., на загальну суму 5152,02 

гривень, з балансу Баранівської гімназії для потреб жителів с. Явне. 
2.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. 

відповідну комісію по прийняттю майна відділу освіти Бар
комунальну власність Баранівської міської ради. 

3. Акт прийомки передачі майна відділу освіти Баранівської РДА в комунальну 
сть Баранівської міської ради затвердити на сесії міської ради. 

Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 

ий голова                                                                         Душко А.О.

                                                  №51 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням 
риторіальних громад 

на підставі рішень сесії Баранівської районної ради від 05.01.2017 

стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів с. Суємці; 
стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів с. Гриньки; 
стіл тенісний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів с. Табори; 

сний загальною вартістю 7208,40 гривень, для потреб жителів с. Явне; 
стільці театральні бувші у користуванні в кількості 102 шт., на загальну суму 5152,02 

ькому голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
відповідну комісію по прийняттю майна відділу освіти Баранівської РДА в 

нівської РДА в комунальну 

Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

ий голова                                                                         Душко А.О. 



Від 11 січня 2017                                                 

Про прийняття у власність 
бюджетних установ, закладів та майна
із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Баранівського району у власність
Баранівської міської   ради 
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень 
сесії Баранівської районної ради від 05.01.2017
комісій  міська рада 

1. Прийняти у власність Баранівської міської ради
установи, їх майно згідно з додатком 1, відповідно до розмежування видатків мі
бюджетами. 

2. Прийняти  у власність Баранівської міської ради майно закладів, які перебувають у 
стадії призупинення згідно з додатком 2.

3. Прийняти власність Баранівської міської ради нежитлову будівлю, земельну 
ділянку за адресою : м. Баранівка вул.. С

4.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
делегувати представників у відповідну комісію по прийняттю майна
територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району
Баранівської міської ради. 

5. Акт прийомки передачі майна 
селищ, міста Баранівського району 
затвердити на сесії міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.).

 
 
Міський голова                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

бюджетних установ, закладів та майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність 

онання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень 
ької районної ради від 05.01.2017, керуючись рекомендаціями постійних 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у власність Баранівської міської ради  майна бюджетні заклади та 
установи, їх майно згідно з додатком 1, відповідно до розмежування видатків мі

2. Прийняти  у власність Баранівської міської ради майно закладів, які перебувають у 
стадії призупинення згідно з додатком 2. 

3. Прийняти власність Баранівської міської ради нежитлову будівлю, земельну 
ділянку за адресою : м. Баранівка вул.. Соборна,55а. згідно з додатком 3.

.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
у відповідну комісію по прийняттю майна

територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району в комунальну власність 

. Акт прийомки передачі майна із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району в комунальну власність Баранівської міської ради 
затвердити на сесії міської ради. 

ль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 

Міський голова                                                                          Душко А.О. 

                                                           №52 

онання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень 
, керуючись рекомендаціями постійних 

майна бюджетні заклади та 
установи, їх майно згідно з додатком 1, відповідно до розмежування видатків між 

2. Прийняти  у власність Баранівської міської ради майно закладів, які перебувають у 

3. Прийняти власність Баранівської міської ради нежитлову будівлю, земельну 
оборна,55а. згідно з додатком 3. 

.  Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. своїм розпорядженням 
у відповідну комісію по прийняттю майна із спільної власності 

в комунальну власність 

із спільної власності територіальних громад сіл, 
в комунальну власність Баранівської міської ради 

ль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

Душко А.О.  



 
Додаток  №1 

                                                                                               до рішення міської ради 
                                                                                           від 11.01.2017р.   №52 

П Е Р Е Л І К 

 Бюджетних закладів та  установ  з їх майном , що передаються  зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста  району у власність Баранівської   міської ради    

 № 
п/п
  
 

Назва установи, організації чи об’єкта Адреса розміщення 

1 Баранівська гімназія м. Баранівка вул. 
Соборна,26 

2 Баранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.. О.Сябрук 
Житомирської області 

м. Баранівка вул.. 
Звягельська,11 

3 Полянківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів смт. Полянка вул.. 
Шкільна,11 

4 Зеремлянська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Баранівського району 
Житомирської області 

с. Зеремля вул.. 
Вишнівецька,12 

5 Кашперівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів с. Кашперівка 
6 Рогачівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Баранівського району 

Житомирської області 
с.Рогачів 

7 Смолдирівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Баранівського району 
Житомирської області 

с. Смолдирів 

8  Баранівська  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів  м. Баранівка вул. 
Степанюка,2  

9 Глибочанська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів с. Глибочок 
10  Климентіївська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів Баранівського району 

Житомирської області 
с. Климентіївка 

11 Острожецька  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів Баранівського району 
Житомирської області 

с. Острожок 

12 Суємецька загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів с. Суємці 
13 Явненська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів с. Явне 
14 Вірлянська загальноосвітня школа  І - ступеня с. Вірля 
15 Берестівська загальноосвітня школа І ступеня Баранівського району 

Житомирської області    
с. Берестівка вул. 
Лук’янівська,1а 

16 Гриньківська загальноосвітня школа  І- ступеня с. Гриньки 
17 Жарівська загальноосвітня школа І ступеня Баранівського району 

Житомирської області 
с. Жарі 

18 Йосипівська загальноосвітня школа  І- ступеня с. Йосипівка 
19 Мирославльська ЗОШ І ступеня Баранівського району Житомирської 

області 
с. Мирославль 

20 Старогутенська загальноосвітня школа   І- ступеня с. Стара Гута 
21 Баранівська  районна дитячо –юнацька спортивна школа м. Баранівка  вул. 

Соборна,40а 
22 Баранівська  школа   мистецтв м. Баранівка  вул. 

Соборна,38 
23 Комунальна установа « Баранівська районна бібліотека для дорослих та 

дітей» Баранівської  районної ради 
м. Баранівка  пер. 
Шкільний,1 

24 Комунальна установа «Районний історико - краєзнавчий народний музей»  
Баранівської  районної ради 

м. Баранівка  вул. 
Соборна,22 

                                                                                                          

Секретар ради                                                                     Ю.М. Оханський  

 

 

 



Додаток  №2 
                                                                                               до рішення міської ради 

                                                                                           від 11.01.2017р.   №52 
 

 

П Е Р Е Л І К 

закладів з їх майном  ,  які перебувають у стадії призупинення , що передаються  зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста  району у  власність  Баранівської    

міської ради 

  

 

№ п/п  
 

Назва установи, організації  чи об’єкта Адреса розміщення 

1  Лісовська  загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів с. Лісове 
 

 

Секретар ради                                                                     Ю.М. Оханський  

 
Додаток  №3 

                                                                                               до рішення міської ради 
                                                                                           від 11.01.2017р.   №52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

нерухомого  майна ,  що  передається  зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста  району у  власність   Баранівської   міської ради  

  

 

№ п/п  
 

Назва   Адреса розміщення 
 

1  Нежитлова будівля   загальною площею 579,8 кв. 
м.   
 

м. Баранівка, 
вул.Соборна,55а 

2 Земельна ділянка  площею 0,207 га, кадастровий 
номер 1820600000:01:001:0851  

м. Баранівка,  вул. 
Соборна,55а 

 
 

Секретар ради                                                                     Ю.М. Оханський  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Від 11 січня 2017                                                                                                            

Про передачу автомобіля ИЖ 27175
у Відділ освіти Баранівської міської ради
 
 
 
З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 

проблем з питань функціонування Відділу о
звернення  начальника Відділу осв
керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  
рада  

1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти Баранівської 
міської ради автомобіль ИЖ 27175 державний номер АМ1348АХ 2008 року випуску.

2. Начальнику Відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. та 
заступнику міського голови Савчуку В.А. скласти відповідний акт прийому 

3. Контроль за виконанням даного рішен
фінансів , бюджету та соціально

 
 
Міський голова                                                                          Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

омобіля ИЖ 27175 
ранівської міської ради 

З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 
проблем з питань функціонування Відділу освіти Баранівської міської ради
звернення  начальника Відділу освіти Баранівської міської ради
керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  

ВИРІШИЛА: 
1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти Баранівської 

мобіль ИЖ 27175 державний номер АМ1348АХ 2008 року випуску.
2. Начальнику Відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. та 

заступнику міського голови Савчуку В.А. скласти відповідний акт прийому 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, 

фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).

Міський голова                                                                          Душко А.О. 

Від 11 січня 2017                                                                                                            №53 

З метою ефективного використання комунального майна та вирішення нагальних 
світи Баранівської міської ради, розглянувши 

іти Баранівської міської ради Николишина Р.З.,   
керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  

1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти Баранівської 
мобіль ИЖ 27175 державний номер АМ1348АХ 2008 року випуску. 

2. Начальнику Відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. та 
заступнику міського голови Савчуку В.А. скласти відповідний акт прийому – передачі. 

комісію з питань планування, 
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

Міський голова                                                                          Душко А.О.  



д 11 січня 2017 року         
 
Про затвердження розпорядження
міського голови №103 від 11 січня 2017 р. 
«Про призначення начальника Відділу 
бухгалтерського обліку та економічного
розвитку, інвестицій та закупівель
Баранівської міської ради» 
     

Розглянувши розпорядження  Баранівськ
11 січня 2017 р. «Про призначення начальника Відділу 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель
призначена Довга Леся Юріївна начальником Відділу 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Затвердити розпорядження міського голови № 103 від 11 січня 2017 р «Про 
призначення начальника Відділу 
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради».

 
До рішення додається: 

року «Про призначення начальника Відділу 
розвитку, інвестицій та закупівель

 
 
 
Міський голова                                                                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
                                             

Про затвердження розпорядження 
міського голови №103 від 11 січня 2017 р.  
«Про призначення начальника Відділу  
бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 

    
Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О.

11 січня 2017 р. «Про призначення начальника Відділу бухгалтерського
економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради», яким 
призначена Довга Леся Юріївна начальником Відділу бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради, керуючись  

коном України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 

ВИРІШИЛА: 
 

розпорядження міського голови № 103 від 11 січня 2017 р «Про 
призначення начальника Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

Баранівської міської ради». 

До рішення додається: Розпорядження міського голови № 103 від 11 січня 2017 
року «Про призначення начальника Відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради». 

ький голова                                                                     Душко А.О.

 

                             № 54 

ого  міського голови Душка А.О. №103 від 
бухгалтерського обліку та 

Баранівської міської ради», яким 
бухгалтерського обліку та 

Баранівської міської ради, керуючись  
коном України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

розпорядження міського голови № 103 від 11 січня 2017 р «Про 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

озпорядження міського голови № 103 від 11 січня 2017 
бухгалтерського обліку та економічного 

Душко А.О. 



від 11 січня 2017 року         
 
Про затвердження розпорядження
міського голови №104 від 11 січня 2017 р. 
«Про призначення начальника 
надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради» 
     

Розглянувши розпорядження  Баранівськ
січня 2017 р. «Про призначення начальника 
Баранівської міської ради», яким призначений Цицюра Володимир Олександрович   
начальником Управління надання соціальних послуг
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити розпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
начальника Управління надання соціальних послуг

 
До рішення додається: Розпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 року «Про 
призначення начальника Управління надання соціальних послуг

 
 
 
Міський голова                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
 
 

                                    

Про затвердження розпорядження 
міського голови №104 від 11 січня 2017 р.  
«Про призначення начальника Управління  

    
Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.

січня 2017 р. «Про призначення начальника Управління надання соціальних послуг
Баранівської міської ради», яким призначений Цицюра Володимир Олександрович   

Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради, керуючис
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

розпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради».

озпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 року «Про 
Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради»

Міський голова                                                                     Душко 

                                         № 55 

ого  міського голови Душка А.О. №104 від 11 
Управління надання соціальних послуг 

Баранівської міської ради», яким призначений Цицюра Володимир Олександрович   
Баранівської міської ради, керуючись  

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

розпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
Баранівської міської ради». 

озпорядження міського голови № 104 від 11 січня 2017 року «Про 
Баранівської міської ради» 

Душко А.О. 



 

від 11 січня 2017 року         
 
Про затвердження розпорядження
міського голови №105 від 11 січня 2017
«Про призначення начальника
 Відділу культури, розвитку молоді
 та спорту Баранівської міської ради»
     

Розглянувши розпорядження  Баранівськ
січня 2017 р. «Про призначення начальника 
Баранівської міської ради», яким призначена Ошатюк Надія Богданівна   начальником 
Відділу культури, розвитку молоді та спорту
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Затвердити розпорядження міського голови № 105 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
начальника Відділу культури, розвитку молоді та спорту

 
До рішення додається: Розпорядження міського голови №105 від 11 січня 20
призначення начальника Відділу культури, розвитку молоді та спорту
ради». 

 
 
 
Міський голова                                                                     
 

 
 
 
 

 

Баранівська  міська рада  
Житомирської області 

2 сесія 8 скликання 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 
 
 

                                             

Про затвердження розпорядження 
міського голови №105 від 11 січня 2017 р.  
«Про призначення начальника 
Відділу культури, розвитку молоді 

Баранівської міської ради» 
    

Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О.
січня 2017 р. «Про призначення начальника Відділу культури, розвитку молоді та спорту
Баранівської міської ради», яким призначена Ошатюк Надія Богданівна   начальником 
Відділу культури, розвитку молоді та спорту Баранівської міської ради, керуючись  Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
розпорядження міського голови № 105 від 11 січня 2017 р «Про призначення 

Відділу культури, розвитку молоді та спорту Баранівської міської ради».

озпорядження міського голови №105 від 11 січня 20
Відділу культури, розвитку молоді та спорту

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 

                                         № 56 

ого  міського голови Душка А.О. №105 від 11 
озвитку молоді та спорту 

Баранівської міської ради», яким призначена Ошатюк Надія Богданівна   начальником 
Баранівської міської ради, керуючись  Законом 

розпорядження міського голови № 105 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
Баранівської міської ради». 

озпорядження міського голови №105 від 11 січня 2017 року «Про 
Відділу культури, розвитку молоді та спорту Баранівської міської 

Душко А.О. 



від 11 січня 2017 року         
 
Про затвердження розпорядження
міського голови №102 від 11 січня 2017 р. 
«Про призначення завідуючого
 сектором реєстрації місця проживання
 фізичних осіб Баранівської міської ради»
     

Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О., №102 від 
11 січня 2017 р. «Про призначення завідуючої 
фізичних осіб Баранівської міської
завідуючою сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб 
керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Затвердити розпорядження міського голови № 102 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
завідуючою сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб

 
До рішення додається: Розпорядження міського голови № 102 від 11 січня 2017 року «Про 
призначення завідуючою сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб
міської ради». 

 
 
 
Міський голова                                                                     
 

 

 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
 
 

                                             

Про затвердження розпорядження 
міського голови №102 від 11 січня 2017 р.  
«Про призначення завідуючого 

проживання 
Баранівської міської ради» 

    
Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О., №102 від 

11 січня 2017 р. «Про призначення завідуючої сектором реєстрації місця проживання 
Баранівської міської ради», яким призначена Рибкіна Лариса Вікторівна   

сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради», 
керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 
ВИРІШИЛА: 

 
ення міського голови № 102 від 11 січня 2017 р «Про призначення 

сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради».

озпорядження міського голови № 102 від 11 січня 2017 року «Про 
сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 

                                         № 57 

Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О., №102 від 
сектором реєстрації місця проживання 

ради», яким призначена Рибкіна Лариса Вікторівна   
Баранівської міської ради», 

керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ення міського голови № 102 від 11 січня 2017 р «Про призначення 
Баранівської міської ради». 

озпорядження міського голови № 102 від 11 січня 2017 року «Про 
сектором реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської 

Душко А.О. 

 



від 11 січня 2017 року         
 
Про затвердження розпорядження
міського голови №30 від 04 січня 2017 р. 
«Про звільнення працівників селищної та
сільських рад, що припиняються»
     

 Розглянувши розпорядження  Баранівськ
січня 2017 р. «Про звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються», 
керуючись ст. 26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

1. Затвердити розпорядження міського голови №30 від 04 січня 2017 р. «Про 
звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються».

 
До рішення додається: 

«Про звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються».
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     
 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
 

                                             

Про затвердження розпорядження 
міського голови №30 від 04 січня 2017 р.  
«Про звільнення працівників селищної та 
сільських рад, що припиняються» 

    
Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка А.О.

січня 2017 р. «Про звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються», 
керуючись ст. 26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 
ВИРІШИЛА: 

 
розпорядження міського голови №30 від 04 січня 2017 р. «Про 

звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються».

До рішення додається: Розпорядження міського голови №30 від 04 січня 2017 р. 
иків селищної та сільських рад, що припиняються».

Міський голова                                                                     Душко А.О.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         №58  

ого  міського голови Душка А.О. №30 від 04 
січня 2017 р. «Про звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються», 
керуючись ст. 26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

розпорядження міського голови №30 від 04 січня 2017 р. «Про 
звільнення працівників селищної та сільських рад, що припиняються». 

озпорядження міського голови №30 від 04 січня 2017 р. 
иків селищної та сільських рад, що припиняються». 

Душко А.О. 



Від 11 січня 2017                                                                                                            №

Про визнання офіційним 
засобом інформації 

 

Розглянувши лист головного редактора газети «Баранівські Факти»
року, з метою виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вчасного  
інформування населення, керуючись
Україні»,  міська  рада   

1. Визнати офіційним засобом масової інформації
«Баранівські Факти». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
людини, законності, депутатської діяльності і етики (П

 
 
 
Міський голова                                                                                      Душко А.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

я 2017                                                                                                            №

головного редактора газети «Баранівські Факти»
виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вчасного  
інформування населення, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування  в  

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати офіційним засобом масової інформації Баранівської міської ради газету 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.)

Міський голова                                                                                      Душко А.О.

я 2017                                                                                                            №59 

головного редактора газети «Баранівські Факти» від 10 січня 2017 
виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вчасного  
«Про місцеве самоврядування  в  

Баранівської міської ради газету   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав 
ідгурський М.П.). 

Міський голова                                                                                      Душко А.О. 



Від 11 січня 2017                                                                                                            

Про включення до порядку денного питання
Про зміни до складу  постійних комісій  

 

Розглянувши заяву депутата Баранівської міської  ради 
Регламентом Баранівської міської ради та 
Україні”, міська рада 

1. Включити до порядку денного пит
ради Семенця М.І.  з Комісії з питань пр
етики до Комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і

 

Міський голова                                                                                      Душко А.О.
 

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                        

Про включення до порядку денного питання 
Про зміни до складу  постійних комісій   

Розглянувши заяву депутата Баранівської міської  ради Семе
Регламентом Баранівської міської ради та  Законом України “Про місцеве самоврядування в 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити до порядку денного питання про перехід депутата Барані
Комісії з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і 

з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
ті, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

Міський голова                                                                                      Душко А.О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        №60 

Семенця М.І., керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в 

ання про перехід депутата Баранівської міської  
ав людини, законності, депутатської  діяльності і 

з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                                      Душко А.О. 



Від 11 січня 2017                                                                                                            

Про зміни до складу 
постійних комісій  

 

 
 
 

Розглянувши заяву депутата Баранівської міської  ради Семенця М.І.,
2 ст. 26, ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

1. Виключити депутата Баранівськ
прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики (Підгурськи

 

 
Міський голова                                                                                      Душко А.О.
 

 

 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 11 січня 2017                                                                                                            

Розглянувши заяву депутата Баранівської міської  ради Семенця М.І.,
2 ст. 26, ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Виключити депутата Баранівської міської  ради Семенця М.І.  
прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики, включи
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.). 

Міський голова                                                                                      Душко А.О.

 

Від 11 січня 2017                                                                                                            №61 

Розглянувши заяву депутата Баранівської міської  ради Семенця М.І., керуючись п. 
2 ст. 26, ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ої міської  ради Семенця М.І.  з Комісії з питань 
включивши його до Комісії з 

питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

Міський голова                                                                                      Душко А.О. 


