
 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від    17 лютого  2017 року             №62 
 
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету за 2016 рік 
 
         Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Баранівської міської ради  
Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2016 рік, 3-тя сесія Баранівської  
міської ради 8-го скликання визнала роботу по виконанню загального фонду міського 
бюджету та бюджету розвитку схвальною, спеціального фонду міського бюджету в частині 
власних надходжень  -  відмінною. 
      Показники бюджетної наповненості у 2016 році  в порівнянні з попередніми періодами 
значно зросли (додаток 3). Виходячи з аналітичних матеріалів додатку слід констатувати 
зростання показника дохідної частини загального фонду міського бюджету на 3802,1 тис. 
грн., спеціального фонду міського бюджету на 642,3 тис. грн., міського бюджету загалом на 
4444,4 тис.грн. Так, станом на 01.01.2017 року до загального фонду міського бюджету 
(додаток 1)  надійшло коштів: 
- єдиного податку -3947,1 тис.грн.; 
- акцизного збору -3256,7 тис.грн; 
- земельної ренти -1531,6 тис.грн.; 
- рентної плати за надра та лісові ресурси -115,8 тис.грн.; 
- плати за надання адміністративних послуг-118,6 тис.грн. 
- державного мита -82,4 тис.грн.; 
- інших доходів (в т.ч.субвенцій) -5236,7 тис.грн. 
        В сумі  наданої субвенції на фінансування делегованих повноважень частка власних 
коштів міського бюджету становить 22,4 %  (4440,4 тис.грн/996,2 тис.грн).  
        До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2600,6 тис. грн. податків, зборів та 
інших платежів,у т ч. 

- власних надходжень - 1316,0 тис. грн., що на 14,7 % більше показника 2015 року 
(додаток 2); 

- благодійних внесків та цільових коштів - 224,3 тис.грн., що на 124,4 тис. грн. більше  
показника 2015 року; 

- коштів бюджету розвитку та інших надходжень  - 1060,3 тис.грн. 
        Динаміка надходжень упродовж року в цілому мала позитивний характер (додаток 3). 
Щоквартальні зміни в сторону збільшення доходів бюджету загального фонду сприяли  його 
перевиконанню по відношенню до  бюджетного розпису  на початок року сумарно на  3301,9 
тис.грн.,у т.ч.: 
- станом на 01.07.2016 ( +1627,0 тис.грн); 
- станом на 01.10.2016 ( + 935,0 тис.грн); 
- станом на 01.12.2017 ( +739,9 тис.грн.). 
         Основою таких високих показників стали надходження по єдиному податку, рентній 
платі за землю та акцизному збору (додаток 1).Проте, з об’єктивних причин (галопуюча 
інфляція, не контрольоване зростання цін на продукти харчування та енергоносії) станом на 
01.01.2017 року бюджет загального фонду  Баранівської міської ради було не виконано  на 
493,4 тис.грн. Слід зазначити, що невиконання дохідної частини за підсумками  2016 року не 



призвело до виникнення заборгованості  як за захищеними так з незахищених статей 
видатків. Річний фінансовий звіт вчасно подано до УДКСУ в Баранівському районі. Він 
містить  детальну інформацію щодо основних аспектів   виконання видаткової частини 
бюджету.   
        Високих результатів роботи  було досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 
завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 
землю та нерухоме майно, збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з 
вивезення сміття та іншим заходам. В результаті проведеної раніше претензійної роботи з 
боржниками та прийняттю рішень  щодо припинення права користування земельними 
ділянками, факти  систематичної несплати земельного податку відсутні.  
      Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного виду 
основних надходжень і видатків (додатки 1-4).До прикладу, у додатку 4 показано обсяг 
здійснення касових видатків за 2016 рік у розрізі установ. Загальний обсяг капітальних  
видатків (без  врахування коштів, які спрямовано  на погашення зовнішнього запозичення) 
відповідно даних додатку склав у 2016 році 2460,8 тис.грн. Залишок не погашеного 
зовнішнього запозичення (зобов’язання)  перед  Північною Екологічною Фінансовою 
Корпорацією  NEFCO становить 38,5 тис.євро. 
       Беручи до уваги вищезазначене, відповідно до положень Бюджетного кодексу України та 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міської ради  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету ради по доходах: 16889,5 тис. грн.,по 
видатках:16723,1 тис. грн.,у тому числі: 
- за загальним фондом бюджету: 

- доходи в сумі 14288,9 тис. грн.; 
- видатки в сумі 12404,5 тис. грн. 

- за спеціальним фондом бюджету: 
- доходи в сумі 2600,6 тис. грн.; 
- видатки в сумі 4318,6 тис. грн. 

2. Виконавчому комітету відповідно до повноважень: 
- забезпечити безумовне дотримання вимог чинного  бюджетного та податкового 
законодавств, указів Президента України  та нормативних актів  Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень міського голови, рішень сесій та рішень виконавчого комітету Баранівської 
міської ради; 
- забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету на 1 квартал 
2017 року та на наступні періоди  2017 року; 
- проводити  роботу щодо залучення  резервів для збільшення надходжень до  міського 
бюджету; 
- здійснювати жорсткий контроль за надходженням   орендної плати за землю та земельного 
податку ,вживати суворих заходів впливу щодо боржників; 
- вживати заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості з плати за вивезення сміття 
(стосовно боржників, борг яких не погашено впродовж 2  останніх місяців розпочати 
претензійно-позовну роботу); 
3. Начальнику управління фінансів  Дем’янюк О.Ю. звіти про виконання бюджету виносити 
на розгляд сесій міської ради щоквартально (до 25 числа місяця наступного за звітним 
кварталом). 
4. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.   
5. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з  питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.   
 
Міський голова                                                          Душко А.О.    

 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від    17 лютого  2017 року                                                                  №63 
 
 
Про   змінидо  міського 
бюджету  на  2017 рік 

 
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14,72,77 Бюджетного кодексу 

України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону 
України «Про державний бюджет України на 2017 рік», рішення № 38 від 11.01.2017 року  
«Про міський бюджет на 2017 рік» враховуючи  звернення розпорядників коштів та 
рекомендації бюджетної комісії від 16.02.2017  Баранівська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Внести  наступні  зміни до  рішення № 38 від 11.01.2017 
1.1За рахунок скорочення призначень по КПКВК 0118800 КПКВК «Інші субвенції» на 
290000 гривень внести зміни до розпису асигнувань загального фонду відповідно до 
клопотань головних розпорядників: 
- КПКВК  1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми   
                              навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком» 
                КЕКВ   2274 «Оплата природного газу» + 135000 гривень; 
- КПКВК  2414100 «Школи естетичного виховання дітей»: 

         КЕКВ   2111 «Оплата праці» - 59400 гривень; 
         КЕКВ   2120«Нарахування на оплату праці»+111648 гривень; 

              КЕКВ   2274 «Оплата природного газу» +44000 гривень; 
     КЕКВ   2273 «Оплата електроенергії» + 3400 гривень; 
              КЕКВ   2272 «Оплата водопостачання-водовідведення» + 1000 гривень; 
              КЕКВ   2210 «Предмети,матеріали,обладнання» +5000 гривень; 
              КЕКВ   2240 «Оплата послуг,крім комунальних» +7000 гривень; 
              КЕКВ   2250 «Видатки на відрядження» +5000 гривень;  
-КПКВК  2414060 «Бібліотеки»: 

           КЕКВ  2273 «Оплата електроенергії» +3000   гривень; 
                КЕКВ  2274 «Оплата природного газу»+3000 гривень; 
-КПКВК  2414070  «Музеї і виставки»: 
                 КЕКВ  2273 «Оплата електроенергії» +352  гривни; 
                 КЕКВ 2274«Оплата природного газу» +  5000 гривень;  
- КПКВК  2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»: 
                  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» +4000   гривень; 
                  КЕКВ 2274«Оплата природного газу» +5000 гривень;  
КПКВК  2415031   « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл»: 
                   КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+3000  гривень; 
                   КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» +8000 гривень;  



- КПКВК  2415041  «Утримання комунальних спортивних споруд»: 
             КЕКВ  2273 «Оплата електроенергії» +3000 гривень; 

         КЕКВ  2274 «Оплата природного газу»+ 3000  гривень. 
1.2.Оскільки управління  надання соціальних послуг не має потрібної для проведення виплат 
бази даних отримувачів із забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю, -  вилучити з мережі розпорядників  КПКВК 1513181 «Забезпечення 
соціальними послугами громадян   
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до    самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» та провести планування даних 
виплат шляхом надання субвенції до районного бюджету за КПКВК 011880 «Інші субвенції»  
на суму 35000 гривень. 
1.2.1.З огляду на  відсутність потреби у проведення видатків з оплати енергоносіїв у січні-
березні 2017 року, внести зміни до розпису видатків  за КПКВК 1513104«Забезпечення 
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
 самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»: 
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 30000 гривень; 
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -  30000 гривень; 
- КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання»   + 10000 гривень; 
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг,крім комунальних»  + 9000 гривень; 
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» + 40000 гривень; 
- КЕКВ 2250 «Оплата відрядних»  + 1000 гривень. 
1.3.На задоволення клопотання відділу освіти № 96 від 07.02.2017 року внести зміни до 
розпису видатків  загального фонду: 
 - КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  
                              навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком» 
                        КЕКВ 2111 «Оплата праці» -250112 гривень; 
                        КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 55025 гривень; 
- КПКВК  1011010«Дошкільна освіта» 
                        КЕКВ  2111 «Оплата праці» - 35648  гривень; 
                        КЕКВ  2120 «Нарахування на оплату праці» - 161285 гривень; 
 КЕКВ  2275 «Оплата інших енергоносіїв» +153442  гривень. 
-КПКВК  1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» 
       КЕКВ   2111 »Оплата праці» +285760  гривень; 
       КЕКВ   2120 «Нарахування на оплату праці»+ 62868 гривень; 
1.4 З метою задоволення  вимог листа тендерного комітету Баранівської міської ради  від 15 
лютого № 226 внести зміни до річного розпису загального фонду міського бюджету: 
КПКВК 0110170  «Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів»: 
        КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» + 162501 гривня; 
        КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 120000 гривень; 
        КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 42501 гривень.  
1.5 Для  проведення  ремонтних робіт системи опалення у Кашперівській ЗОШ внести зміни 
до річного розпису  спеціального фонду (бюджету  розвитку): 
КПКВК 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»: 
        КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового  користування» -70000 гривень; 
КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми   
                            навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком» 
         КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»   +70000 гривень. 
2.Затвердити бюджетні призначення головним  розпорядникам коштів міського бюджету з 
врахуванням вищеописаних змін. 



3.Додатки № 3,4,4.1 в новій редакції  до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісіюз  питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.)  та 
виконавчий орган Баранівської міської ради.  
. 
 

Міський голова                                                                         Душко А.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
Р І Ш Е Н Н Я  

від    17 лютого  2017 року                                           №64 
 
Про затвердження параметрів 
Бюджету участі на 2017 рік  
та прогнозних обсягів Бюджету 
участі на 2018 – 2019 роки 

 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Баранівської міської ради «Про затвердження Положення про бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) міста Баранівка сесія  міської ради, 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити наступніпараметри Бюджету участі на 2017-2018  роки: 

- загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію 
проектів: 200000 грн.; 
- максимальна тривалість реалізації проекту: з 1  вересня по 21 грудня 2017 р.; 

- мінімально можливий вік автора: 16 років; 
- максимальна вартість одного проекту: 90000 грн.; 
- типи проектів: 
� Безпека та громадський порядок; 
� Велоінфраструктура; 
� Дорожнє господарство; 
� Енергозбереження; 
� Засоби масової інформації; 
� Комунальне господарство; 
� Культура та туризм; 
� Навколишнє середовище; 
� Освіта; 
� Охорона здоров'я; 
� Соціальний захист; 
� Спорт; 
� Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології; 
� Транспорт; 

- кількість членів комісії: одна комісія в чисельному складі 12 одиниць;  
- кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний поділ: пункт супроводу 

один – територія адміністративного приміщення Баранівської ОТГ; 
- терміни початку і завершення прийому проектів:  3 квітня 2017– 1 червня   2017 р.; 
- терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування: 15 червня  

2017– 14 липня  2017 р.; 
- терміни початку і завершення голосування за проекти: 17 липня  – 15 серпня   2017 р.; 
- термін визначення проектів-переможців: 15 – 26 серпня 2017. 

2. Затвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком № 1 до цього рішення. 
3. Виконавчому органу Баранівської міської ради : 
-  затвердити склад Комісії з питань Бюджету участі з відповідною адресою її 

місцезнаходження; 



- визначити місцезнаходження пункту супроводу Бюджету участі та графік його 
роботи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз  питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.)  та 
виконавчий орган Баранівської міської ради.  

 
Міський голова                                                                         Душко А.О.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017 року                 № 65 
 
Про затвердження Положення 
про бюджетування за участі громадськості  
(Бюджет участі) міста Баранівка   

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою 
розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і громадою, 
створення та підтримки повноцінного громадського простору, активізації місцевих ініціатив 
жителів громади з центром  у м.Баранівка щодо участі у бюджетному процесі на основі 
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів 
міського бюджету для вирішення соціально значущих питань міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості 
(Бюджет участі) міста Баранівка (далі – Положення). 

2. Встановити, що під час провадження бюджету Баранівської ОТГ у 2017 році та в  
наступних  бюджетних  періодах  (щорічно) у рамках Бюджету участі у проекті бюджету у 
межах відповідних бюджетних програм передбачаються кошти для реалізації громадських 
проектів, відібраних відповідно до Положення. Обсяг цих коштів може бути зменшений або 
перерозподілений при прийнятті змін  бюджету міста Баранівською міською радою. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.) та  виконавчий 
орган Баранівської міської ради.  
 
 

Міський голова                                                                 Душко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року            № 66 
 

Про затвердження розпоряджень 
міського голови, прийнятих 
в міжсесійний період  

 
 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови  прийнятих в міжсесійний період згідно 

з додатком (додається). 
 
 

Міський голова                                                                        Душко А.О. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Додаток до рішення 3 сесії 

                                                                                     8 –го скликання від 17.02.17 р. №66 
 
1. Розпорядження № 1 від 04.01.2017р. « Про відновлення освітлення по вул. Корольова». 
2. Розпорядження № 34 від 03.02.2017р. « Про затвердження заходів щодо проведення 
особистої першості з шахів на приз Баранівської міської ради». 
3. Розпорядження № 37 від 06.02.2017р. « Про створення комісії по прийманню майна на 
баланс Відділу освіти Баранівської міської ради». 
4. Розпорядження № 38 від 06.02.2017р. « Про створення комісії по прийманню майна на 
баланс КП Баранівська міськводоканал». 
5. Розпорядження № 39 від 06.02.2017р. « Про створення комісії по прийманню майна на 
баланс Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради». 
6. Розпорядження № 40 від 13.02.2017р. « Про внесення змін до бюджету». 
7. Розпорядження № 28 від 30.01.2017р. « Про внесення змін до бюджету». 
 
 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від 17лютого 2017                                                                                                            №67 

 
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 
 

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

затвердити їх структуру і чисельність згідноздодатками №1, №2, №3, №4 
вновійредакціїтаздодатком № 6. 

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

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

Міський  голова                                                      Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №1 

до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 
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 Опалювач 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  1 

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 
Спеціаліст з бухгалтерського обліку 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 
 

Інспектор з правопорядку  1 
Майстер благоустрою 1 

Бухгалтер  2 

Контролер касир 1 

Водії  8 

Вантажники  7 
Тракторист  3 
Диспетчер планувань  1 

Двірники  6 

Техпрацівники  11 

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 

Інспектор кадрів 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: 147 
 
 



Секретар ради                                                               Ю.М. Оханський 
 
 

Додаток 2 
до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 

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 (1) 

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

1. Начальник відділу(1) 
2. Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер (1) 
3. Провідний спеціаліст з інвестиційних питань (1) 
4. Спеціаліст з бухгалтерського обліку (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 (3) 
11. Диспетчер планувань (1) 
12. Двірники (6) 
13. Техпрацівники (11) 
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 (5) 
5. Психолог (1) 
6. Спеціаліст у справах дітей (1) 
7. Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян  (1) 
8. Спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин 
(1) 
9. Соціальний робітник (26) 
10. Головний бухгалтер (1) 
11. Бухгалтер (2) 
12. Інспектор з кадрів (1) 
13. Оператор котельні (1) 
14. Техпрацівник (1) 
15. 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) 
17. Водій (8) 

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) 
6. Інспектор кадрів (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) 
 



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

1. Начальник відділу (1) 
2. Заступник начальника відділу (1) 
3. Головний бухгалтер (1) 
4. Бухгалтер (3) 
5. Інспектор з кадрів (1) 
6. Головний спеціаліст (1) 
7. Методист 1-ї категорії (1) 
8. Методист (1) 
 

Секретар ради                                                                                       Ю.М. Оханський  
 

Додаток 3 
до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 

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  
 

5 
 

Психолог 1 

Спеціаліст у справах дітей  
 

1 

Спеціаліст з обліку пільгових 
категорій громадян   
 

1 

Спеціаліст з питань праці та 
соціально-трудових відносин  
 

1 

Соціальний робітник  
 

26 

Головний бухгалтер  
 

1 

Бухгалтер  
 

2 

Інспектор з кадрів  
 

1 

Оператор котельні  
 

1 



Техпрацівник  
 

1 

Медична сестра 3 
 

Всього                                                                                                                   47 

 
 

Секретар ради                                                                   Ю.М. Оханський 
 
 
 

Додаток 4 
до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 

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 

Група централізованого 
господарського обслуговування 
Начальник групи централізованого 
господарського обслуговування  
 
Секретар керівника 
 
Інженер з ремонту 
 
Механік  
 
Техпрацівник 
 
Юрист 
 
Водій 
 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
8 

Методичний кабінет 
 
Завідуючий методичного кабінету  
Методист з дошкільної освіти  
Методист з навчально-виховної роботи  
 

 
 
1 
1 
5 

Завідуючий логопедичним пунктом 1 
 



Централізована бухгалтерія 
 
Головний бухгалтер  
Заступник головного бухгалтера  
Бухгалтери  
Старший економіст  
Програміст  

 
 
1 
1 
12 
1 
1 
 

Всього                                                                                                                              39 
 

 
Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 

 
 
 

 
Додаток 5 

до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 
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 
Охорона здоров’я  
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 
Додаток №6  

до рішення 3-ї сесії 8-го скликання від 17.02.17 № 67 
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 
 

3 

Інспектор з кадрів 
 

1 
 

Головний спеціаліст  1 

Методист 1-ї категорії  
 

1 

Методист  
 

1 

Всього                                                                                                                   10 
 
 
 
Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 68 

 
Про прийняття  майна  у  комунальну  
власність Баранівської міської ради 
 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Кокітко Н.В., про 
майно, яке необхідно прийняти у комунальну власність територіальної громади міста, на 
виконання рішень першої сесії Баранівської міської ради  8-го скликання від 30.12.2016 року 
№23  «Про реорганізацію Полянківської селищної ради», №24 «Про реорганізацію 
Берестівської сільської ради», №25«Про реорганізацію Вірлянської сільської ради», №26  
«Про реорганізацію Жарівської сільської ради», №27 «Про реорганізацію Зеремлянської 
сільської ради», №28 «Про реорганізацію Йосипівської сільської ради», №29 «Про 
реорганізацію Кашперівської сільської ради», №30 «Про реорганізацію Марківської сільської 
ради», №31 «Про реорганізацію Рогачівської сільської ради», №32 «Про реорганізацію 
Смолдирівської сільської ради», №33 «Про реорганізацію Суємецької сільської ради», №34, 
«Про реорганізацію Ялишівської сільської ради»,  із змінами внесеними рішенням 2-ї сесії 
Баранівської міської ради  8-го скликання від 11.01.2017 року № 50, керуючись ст. 26, ст.60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти у комунальну власність та поставити на баланс Баранівської міської ради 
безоплатно нерухоме, рухоме майно та зобов’язання зі спільної власності територіальних 
громад сіл с. Суємці, с. Володимирівка, с.  Зеремля, с.Середня, с. Вишнівка, с.  Йосипівка, 
с.Табори, с.  Жари, с.Деревищина, с. Кашперівка, с.Озерянка, с.Гриньки, с.  Рогачів, с. 
Острожок,  с. Рудня,  с.Млини, с.  Вірля, с.Климентіївка, с. Марківка,  с.Стара Гута, 
с.Глибочок, с. Ялишів,  с.Явне, с.Лісове, с. Берестівка, с.Мирославль, с.Ситисько, с.Зрубок, с. 
Смолдирів, с.Смолка , с. Іванівка, с. Будисько та селище Полянка відповідно до 
передавальних актів (додаток до рішення).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 69 

 
Про затвердження 
актів приймання-передачі майна  

 
На виконання рішення 2-ї сесії Баранівської міської ради № 52  від 11.01.2017 року 

керуючись ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Акти приймання-передачі  бюджетних закладів  установ та  майна  
згідно з додатком 1,  додатком 2 та додатком 3 із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Баранівського району в комунальну власність Баранівської міської ради.  

2. Майно закладів та установ відповідно до додатку 1 та додатку 2 прийняти  на 
баланс Відділу освіти Баранівської міської ради. 

3. Майно закладів та установ відповідно до додатку 3 прийняти на баланс Відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.) та комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  №1 
                                                                                               до рішення міської ради 

                           від17.02.2017р.  №69 
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 
 
 
 
 

Секретар  ради                                                              Ю.М. Оханський  
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  №2 
до рішення міської ради 

                           від17.02.2017р.  №69 
 

 
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 

                           від17.02.2017р.  №69 
 

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    
 
 

1 Баранівська  районна дитячо –юнацька спортивна школа м. Баранівка  вул. 
Соборна,40а 

2 Баранівська  школа   мистецтв м. Баранівка  вул. 
Соборна,38 

3 Комунальна установа « Баранівська районна бібліотека для 
дорослих та дітей» Баранівської  районної ради 

м. Баранівка  пер. 
Шкільний,1 

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

м. Баранівка  вул. 
Соборна,22 

 
 
 
 

Секретар  ради                                                                                   Ю.М. Оханський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017 року            № 70 
 
Про підтримку депутатського запиту  
Ковальського О.В. 
 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, 
частини 7 статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати усний депутатський запит Ковальського О.В., стосовно 
розслідування справи про крадіжку системи опалення (труб) в приміщенні колишнього 
заводоуправління за адресою вул. Соборна  55. 

2. Доручити секретарю міської ради Оханському Ю.М. сформувати та направити  
даний запит начальнику Баранівського  відділення поліції Новоград-Волинського відділу 
поліції Гнатюку О.І. для розгляду та вирішення питання по суті. 

3. Про результати розгляду запиту секретарю міської ради Оханському Ю.М. 
проінформувати міську раду у термін, передбачений чинним законодавством. 

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

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017 року            № 71 
 

Про затвердження Програми 
економічного та соціального розвитку 
об’єднаної територіальної 
громади та міста Баранівка на 2017 рік  
 

 
На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши 
проект програми економічного і соціального розвитку об’єднаної  громади та міста Баранівка 
на 2017 рік,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку об’єднаної  громади 

та міста Баранівка на 2017 рік (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

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

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська міська рада 
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
РІШЕННЯ 

 
від 17 лютого 2017 року 

№72 
Про започаткування процесу  
стратегічного планування 
 

Розглянувши пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих 
міст України», щодо розробки стратегічного планування Баранівської міської ОТГ та 
подання міського голови, відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади м. Баранівка, 
міська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Розпочати процес стратегічного планування, шляхом укладання договору з 
розробки стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ з Всеукраїнською громадською 
організацією «Асоціація малих міст України». 

2. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича заключити 
договір із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація малих міст України», щодо 
надання послуг із розробки стратегічного плану розвитку Баранівської міської ОТГ. 

3. Секретарю Баранівської міської ради Житомирської області Оханському Ю.М. 
надіслати це рішення в Асоціацію малих міст України. 

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

 
 

Міський голова               Душко А.О. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 73 
 

 

Про затвердження Програми 
профілактики та спільних оперативних дій 
у разі виникнення підозри та підтвердження 
діагнозу на африканську чуму свиней 
в Баранівській ОТГ на 2017-2021рр. 
 

 
На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши 
проект Програми профілактики та спільних оперативних дій у разі виникнення підозри та 
підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Баранівській ОТГ на 2017-2021 рр.,  
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму профілактики та спільних оперативних дій у разі 

виникнення підозри та підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Баранівській 
ОТГ на 2017 -2021 рр. (додається). 

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

 
 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 74 
 

 

Про затвердження Програми 
оздоровлення території,  Баранівської ОТГ 
від захворювання на сказ на 2017-2021рр.  
 

 
На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши 
проект Програми оздоровлення території,  Баранівської ОТГ від захворювання на сказ на 
2017-2021рр,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму профілактики та спільних оперативних дій у разі 

виникнення підозри та підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Баранівській 
ОТГ на 2017 -2021 рр. (додається). 

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

 
 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 75 
 

 
Про затвердження Програми 
забезпечення пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту 
Баранівської міської ради на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
на період до 2020 року 

 
 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який 
ознайомив депутатів з Програмою забезпечення пожежної, техногенноїбезпеки та цивільного 
захистуБаранівської міської ради на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громадина період до 2020 року, керуючись ст. 26. Закону України   «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити Програму забезпечення пожежної, техногенноїбезпеки та цивільного 

захистуБаранівської міської ради на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громадина період до 2020 року. (додається). 

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.)та на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.) 

 
 
 

 
 

Міський голова                                        Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017 року                                      № 76 
 

 
Про затвердження Програми 
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності 
Баранівського РВК на 2017-2019 роки 
 

 
 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який 
ознайомив  депутатів з Програмою сприяння оборонній та мобілізаційній готовності 
Баранівського РВК на 2017-2019 роки,  керуючись ст. 26. Закону України   «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  сесія міської рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баранівського 
РВК на 2017-2019 роки (додається). 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань прав 
людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.)та на комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук 
Д.В.) 

 

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017 року                                      № 77 
 

Про   внесення змін та доповнень до  
Програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства  
у місті Баранівка на 2016-2020 роки 

 
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»,Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
рішення № 1 від 30.12.2016 року  «Провизнання повноважень депутатів» враховуючи 
рекомендації комісіїз питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Текстовий фрагмент назви  програми «м.Баранівка» замінити текстовим 

фрагментом «Баранівської міської об’єднаної територіальної громади». 
2. До переліку зазначених у програмі проектів, які буде втілено з метою 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства додати наступні: 
-  «Реконструкція  станції  знезалізнення в м.Баранівка  Житомирської  області» - 

1029491 гривень; 
- «Капітальний ремонт зливової мережі по вул.Звягельська та Соборна в м. Баранівка 

Житомирської області» - 400178 гривень; 
3.Коригувати текстову частину програми для адаптації зазначених у ній заходів  до 

нових повноважень Баранівської міської ради, як центру об’єднаної територіальної громади. 
4.У разі розробки у 2017 році  Стратегічного плану розвитку Баранівської міської ради 

(ОТГ) вважати Програму реформування і розвитку  житлово-комунального господарства  
Баранівської об’єднаної територіальної громади  зміненою та доповненою  заходами, які 
буде запропоновано вищезазначеним Стратегічним планом.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг 
(Курбатов В.А.)та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (Ничипорук Д.В.). 

 
 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 

 



  
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                      № 78 
 
 
Про затвердження комплексної Програми 
підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей, які проживають 
на території Баранівської 
ОТГ  на 2017-2019 роки 
 

 
 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який 
ознайомив  депутатів із зверненням голови Баранівської районної спілки АТО Сінгаєвського 
В.Й,  від 16. 02.2017 №109,  комплексноюПрограмоюпідтримки учасників 
антитерористичноїоперації та членів їх сімей,які проживають на території БаранівськоїОТГ  
на 2017-2019 роки  та розглянувши депутатське звернення від 13.02.2017  року,  керуючись 
ст. 26. Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програмоюпідтримки учасників антитерористичноїоперації та членів їх 
сімей,які проживають на території БаранівськоїОТГ  на 2017-2019 роки(додається). 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань прав 
людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.)та на комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук 
Д.В.) 

 

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                      № 79 
 
Про надання дозволу передачі в 
оренду приміщень  дошкільних та  
загальноосвітніх навчальних закладів   
для проведення гурткової роботи,  
позашкільних занять 
 
     Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
приписів Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна, Закону України «Про освіту»,  міська ради  а 
 
 В И Р І Ш И Л А:   

1. Надати дозвіл Відділу освіти Баранівської міської ради передавати в оренду 
приміщення (частину приміщення) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для 
проведення гурткової роботи, позашкільних занять.   

2. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням (частиною 
приміщення): одна година – 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок).  

3. Затвердити типовий договір оренди комунального майна (додається).  
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

освіти.   
5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.).  
 
 
Міський голова                                                                         Душко А.О.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 80 

 

Зміни до контракту  директора 
КП «Баранівка міськводоканал»  

На виконання пункту 3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України №1774 
від 06.12.2016 року керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п.п. а)  п. 3.1.  контракту з директором  КП «Баранівка 
міськводоканал» затвердженого рішенням  6-ї  сесії Баранівської міської ради 7-го скликання 
№224 від 01.06.2016 року а саме викласти його в наступній редакції: 

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, «Керівнику» 
нараховується заробітна плата за рахунок надання комунальних послуг, яка складається із: 

а) встановленого йому посадового окладу в розмірі 4-х (чотирьох) розмірів 
прожиткового мінімуму. 

2. Зазначені зміни підписати сторонами  контракту - Деревянком Ю.С. та міським 
головою Душком А.О. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.)та на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.). 

 
 
 
Міський голова                                                                        Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 81 

 

 
Про надання дозволу 
на укладення договору 
 

Розглянувши лист в.о. старости Дейнеки В.П. №3 від 17.01.2017 року щодо виділення 
коштів на погашення взятих зобов’язань Рогачівської сільської ради за здійснення технічного 
нагляду за капітальним ремонтом обєктів «Капітальний ремонт покрівлі Рогачівського ДНЗ» 
і «Капітальний ремонт Острожецького ДНЗ» в сумі 5163 грн..  Відповідно до рішення сесії 
Баранівської міської ради №31 від 30.12.2016 року з врахуванням змін внесених рішенням 
№50 від 11.01.2017 року та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради: 
1.1. Укласти договір з ФОП Палашкевич В.А. на здійснення технічного нагляду за 

капітальним ремонтом обєкту «Капітальний ремонт покрівлі Рогачівського ДНЗ» на суму 
3420 грн. 

1.2. Укласти договір з ФОП Палашкевич В.А. на здійснення технічного нагляду за 
капітальним ремонтом обєкту «Капітальний ремонт Острожецького ДНЗ» на суму 1743 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук 
Д.В.). 
 
 
 
                 Міський голова                                                                             Душко А.О.   
 

 

 

 

 

 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 17 лютого 2017 року                   № 82 

Про списання основних засобів  
КП «Баранівка міськводоканал» 
 

Згідно з Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з 
балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 
10.08.2001р. № 142/181, Порядком  списання об’єктів державної власності, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314, на підставі листа КП 
«Баранівка міськводоканал» № 19 від 02лютого 2017 року, керуючись  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.) на списання 

основних засобів, які мають повний знос і для подальшої експлуатації  непридатні: 
- насос ФГ- 144/46 – 1 шт. (рік ведення в експлуатацію 1983) відамортизовано; 
- насос К 8/18 – 1 шт. ( рік введення в експлуатацію 1983) відамортизовано; 
- насос К290/18 – 1 шт. ( рік введення в експлуатацію 1981) відамортизовано; 
2. Запчастини, придатні для використання,  оприбуткувати, а інші здати 

підприємствам, які займаються збором металобрухту. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 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 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року                                 № 83 
 
Зміни до статуту 
КП «Баранівка міськводоканал» 
(нова редакція) 

 

Розглянувши звернення директора КП «Баранівка міськводоканал»  Деревянка Ю.С. 
від 07.02.2017р. №24 ,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства «Баранівка 
міськводоканал» Баранівської міської ради,  виклавши його в новій редакції, що додається.  

2. Директору комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» Деревянку 
Ю.С., подати Статут комунального підприємства, викладений в новій редакції, на державну 
реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства України та проінформувати міську 
раду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 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 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року                                      № 84 

 

Про передачу  водогінних 
мереж та устаткування на баланс 
КП «Баранівка міськводоканал» 

 
Відповідно до частин першої та п’ятої ст. 16, частини першої ст. 59, частини п’ятої ст. 

60, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Передати з балансу Баранівської міської ради майно водогінних мереж та 

устаткування на баланс  комунального підприємства «Баранівка міськводоканал»  (акт 
додається). 

2. Тарифи за користування водою для населення села Зеремля залишити в розмірі,  
що  встановлені рішенням  Зеремлянської сільської ради 26 сесії 6-го скликання № 237.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 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 

3 сесія 8скликання 
РІШЕННЯ 

 
від 17 лютого 2017 року                                                                          №85 
 
Про підтвердження членства уВсеукраїнській асоціації органів 
Місцевого самоврядування«Асоціація міст України» 
 

Враховуючи, що Баранівська міська рада Житомирської області є членом 
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та 
керуючись ч.3 ст.8 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» 
міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтвердити членство у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України». 
2. Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси Баранівської міської 

ради Житомирської області Баранівському міському голові Душку Анатолію 
Олександровичу. 

3. Передбачити в рішенні про місцевий бюджет кошти на сплату щорічного 
членського внеску з урахуванням зміни чисельності населення Баранівської міської 
об`єднанної територіальної громади. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Баранівської 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.). 
 
 
Міський голова                                                                                    Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська міська рада 
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
РІШЕННЯ 

 
від 17 лютого 2017 року                                                                                              №86 
 
Про вступ до Асоціації об`єднаних 
територіальних громад 
 
 
 

Відповідно до частини 1 статті 15 та пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в України», а також частини 1 статті 4 Закону України «Про 
асоціації органів місцевого самоврядування», з метою більш ефективного виконання завдань 
і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіонального розвитку, захисту 
прав та інтересів територіальних громад, міська рада        

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Погодити вступ Баранівської міської ради  в Асоціацію органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об`єднаних територіальних громад». 
2. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича представляти 

Баранівську міську раду Житомирської області в Асоціації об`єднаних територіальних 
громад. 

3. Секретарю Баранівської міської ради Житомирської області Оханському Ю. М. 
надіслати це рішення в Асоціацію об`єднаних територіальних громад. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Баранівської 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.). 

 
 
Міський голова                                                                             Душко А.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська міська рада 
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
РІШЕННЯ 

 
від 17 лютого 2017 року                                                                                           №87 
 
 
Про приєднання до 
європейської ініціативи 
«Угода мерів» 
 
 
 
 

Розглянувши подання міського голови, відповідно до ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної 
громади м. Баранівка, міська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів» 
(CovenantofMayorsforClimateandEnergy). 

2. Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на себе 
зобов`язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості інших парникових 
газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності 
та використання відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати стійкість за рахунок 
адаптації до наслідків зміни клімату. 

3. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича від імені 
територіальної громади м. Баранівка підписати угоду за формою приєднання. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Баранівської 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.). 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        Душко А.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року                                      № 88 
 
Про встановлення Почесної грамоти 
та Грамоти Баранівської міської ради 

 

Керуючись   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.164,165 Податкового Кодексу України, з метою відзначення та стимулювання працівників 
підприємств, установ, організацій Баранівської громади, які здійснили вагомий внесок у 
створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у виробничій, 
духовній, творчій діяльності, високого професіоналізму в економічній, соціально-культурній, 
державній, громадській та інших сферах діяльності, враховуючи рекомендаціїкомісії з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити Почесну грамоту та Грамоту Баранівської міської ради (далі Почесна 
грамота, Грамота). 

2.Затвердити положення про Почесну грамоту та Грамоту Баранівської міської ради 
згідно з додатком. 

3. Управлінню фінансівміської ради при формуванні щорічних місцевих бюджетів, 
передбачати кошти ( в кошторисі міської ради) на придбання бланків Почесних грамот та 
Грамот, папок та коштів або цінних подарунків відповідно до положення. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти накомісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року                          № 89 
 
Про затвердження Положення про 
Подяку Баранівської міської ради 

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли 
високого професіоналізму в економічній, науково - технічній, соціально - культурній, 
військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у 
соціально-економічний розвиток громади, створення матеріальних і духовних цінностей, 
здобули визначних успіхів у виробничій, творчій, науковій діяльності підприємств, установ і 
організацій, враховуючи рекомендації комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
1.Встановити Подяку Баранівської міської ради ( далі Подяка). 
2.Затвердити положення про Подяку Баранівської міської ради згідно з додатком. 
3.Управлінню фінансів міської ради при формуванні щорічних місцевих бюджетів, 

передбачати кошти на придбання бланків Подяк, квітів відповідно до положення. 
4.Контроль за виконанням рішення покласти накомісію з питань прав людини, 

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

 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



НЕ ПРИЙНЯТО 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого 2017 року                  №  
 

Про утворення президії  
Баранівської міської ради 

 

Відповідно до ст.ст.25,26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що 
передбачається вносити на розгляд міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА:  
1. Утворити президію міської ради та затвердити її персональний склад: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
____________________________________________ 
2.  Затвердити Положення про президію Баранівської міської ради (додається). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, 

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

 
Міський голова                                                                     Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 17 лютого 2017 року                                      № 90 

 
Про звернення депутатів Баранівської міської ради до 
Кабінету Міністрів України щодо підготовки 
відповідної нормативної бази та роз’яснення 
утворення госпітальних округів №№12-50-VI №12-50-
VI 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
Баранівська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти звернення депутатів Баранівської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення 
госпітальних округів. 

2. Направити зазначене звернення до Кабінету Міністрів України. 
3. Опублікувати звернення на сайті Баранівської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань 

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

 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  



до рішення 3-ї сесії 8-го скликання  
Баранівської міської ради  

від 17.02.2017р № 90 
 
 

Кабінету Міністрів України 
 

Звернення депутатів Баранівської міської ради до  
Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення 

госпітальних округів 
 

Основною метою реформування системи охорони здоров’я має бути захист інтересів населення на 
доступну і якісну медичну допомогу і бути пріоритетом під час виконання повноважень всіх рівнів влади. 

Реформа системи охорони здоров’я має передбачати кардинальні якісні зміни всіх функцій системи 
охорони здоров’я — управління цією системою, забезпечення її відповідними кадровими ресурсами, 
необхідного фінансування і особливо, прийняття законодавчих та підзаконних актів для реалізації цих реформ. 

Одним з напрямків реформування медичної галузі є рішення Уряду щодо створення госпітальних 
округів. 

30 листопада 2016 року на засідання уряду затверджено постанову «Про затвердження Порядку 
створення госпітальних округів». Цей Порядок встановлює критерії для визначення меж госпітальних округів. 
В той же час багато питань, які зазначені в відповідній постанові залишились поза межами цього нормативного 
акту. 

В той же час, в постанові зазначено, що Госпітальні округи створюються з метою організації мережі 
закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:  

- гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги належної якості; 

- ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 

- створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) 
медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання 
медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним 
розпорядником бюджетних коштів. 

Проаналізувавши дане рішення уряду, ми як депутати ПП "Об'єднання "Самопоміч" Баранівської 
міської ради звертаємо увагу, що для обґрунтування територіальних меж госпітального округу 
використовуються застарілі данні щодо кількості населення, що проживають на території і часто не 
відповідають дійсності. Тож, відсутність достовірних даних по кількості населення проживаючого на окремо 
взятій територіальній одиниці, відсутність аналізу про стан автомобільних доріг, вплинуть на нормативи доїзду 
 до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування та прорахунку  необхідного обсягу медичної допомоги в 
межах госпітального округу. 

Вважаємо, що забезпечення процесу створення госпітальних округів має відбуватись відкрито, 
публічно, прозоро в умовах децентралізації та з урахуванням реальних показників та за участю громад у 
регіонах. 

Забезпечення якісної оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги може відбуватися 
тільки після реформи первинної ланки медичної допомоги. Критерії створення госпітальних округів напряму 
залежать від надання первинної медичної допомоги. Чим краща медична допомога на первинному рівні, тим 
менше звернень за вторинною(спеціалізованою) медичною допомогою. І саме такі данні мають формувати 
обсяг медичної допомоги вторинного рівня в межах госпітальних округів. 

Сьогодні процес створення госпітальних округів викликав багато суперечок. Відсутність нормативно-
правової бази для створення госпітальних округів дає можливість спекулювати на цій темі та приймати 
одноосібні рішення на рівні чиновників. Формування госпітального округу, має бути спільним рішенням 
населення на конкретних територіях (громадах, містах, районах) з урахуванням принципів медичної та 
економічної доцільності. 

Отже, для забезпечення створення оптимальних, ефективних госпітальних округів вважаємо за 
необхідне звернутись до уряду і вимагати найближчим часом прийняття наступних рішень: 

1. Міністерству охорони здоров’я України розробити механізм для розрахунку потреби (обсягу) 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 

2. Міністерству охорони здоров’я України розробити та затвердити положення про госпітальні ради.  
3. Міністерству охорони здоров’я України розробити чіткі критерії для створення багатопрофільних 

лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, включаючи необхідне матеріально-технічне 
оснащення, перелік відділень в лікарні.  

4. Міністерству охорони здоров’я України розробити та затвердити положення про госпітальний округ. 
 

 
З повагою 
Депутати Баранівської міської ради 



 
 

Баранівська  міська рада  
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
Р І Ш Е Н Н Я  

від 17 лютого 2017 року            № 91 

Щодо визнання тимчасової окупації  
території України  
Російською Федерацією 
12-50-VI №12-50-VI 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
Баранівська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України Щодо визнання тимчасової окупації території України Російською Федерацією. 

2. Звернутися доКабінету Міністрів України із закликом скасувати  розпорядження 
уряду від 11.01.2017 про затвердження Плану  заходів, спрямованих на реалізацію деяких 
засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької таЛуганської 
областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

3. Опублікувати звернення на сайті Баранівської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію комісію з 

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

 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  
до рішення 3-ї сесії 8-го скликання  

Баранівської міської ради  
від 17.02.2017р № 91 

 
Президенту України 

Голові Верховної Ради України 
Прем'єр Міністру України 

 
 
 
Щодо визнання тимчасової окупації  
території України  
Російською Федерацією 
 

Ми, депутати Баранівської міської ради, висловлюємо глибоку занепокоєність з приводу 
відсутності державної політики щодо фактично окупованої території частини Донеччини та 
Луганщини.  

 Внаслідок відсутності чіткої політики стали можливими: 
 — Торгівля з окупантом, яка здешевлює окупацію країні-окупанту.  Закликаючи світ 

посилити санкції проти Росії, Україна не має права торгувати з вбивцями наших людей. 
 — Фінансування підприємств на окупованій території, які працюють виключно з дозволу 

окупаційної влади незалежно від місця реєстрації підприємств, бо  контролювати будь-що на 
окупованій території може лишеокупант.  

 — Невизнання відповідальності Росії за розпочату війну проти мирної України, оскільки 
протягом 3-х років не визнана окупація, а Росія зникає з офіційних документів уряду України як 
джерело війни. 

Більше того, затверджений 11.01.2017 розпорядженням уряду План заходів, спрямованих на 
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та 
Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
передбачає фінансування підприємств на окупованих територіях! 

Така політика держави викликає обурення людей, проявом якого стала блокада 
добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році захистили державу, що не 
мала спроможності захистити себе і своїх людей, через 3 роки війни знову виконують функцію 
держави та зупиняють ганебну торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від 
передової та допомагає Росії фінансувати окупацію. 

З огляду на це, звертаємося: 
- до Верховної Ради України із закликом визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю з 

тимчасово окупованими територіями на рівні Закону України; 
 - до Кабінету Міністрів України із закликом скасувати  розпорядження уряду від 11.01.2017 

про затвердженню Плану  заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої 
політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

- до Президента України із закликом підтримати визнання російської окупації та заборону 
торгівлі з окупантом.  

 
 

З повагою, 
Депутати Баранівської міської ради 

 

 

 

 

 



 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 92 

 
Про внесення змін до 
регламенту міської ради  

 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М., який 
ознайомив  депутатів із запропонованими змінами до регламенту міської ради,  керуючись 
ст. 26. Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до регламенту  міської ради виклавши 
1.1. Статтю 1  в наступній редакції:  
«Баранівська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом  

місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє 
територіальну громаду міста селища та сіл Баранівської об’єднаної територіальної громади  
та, здійснює від її імені та в інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.» 

1.2. в п.8 статті 8 слова «сільському», «селищному» замінити на слово «старостам» 
1.3. п.2 статті 9 в наступній редакції: 
Депутати з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватись у 

депутатські фракції та групи за умови, якщо до їх складу входить фракції не менш чотирьох 
депутатів а до групи не менш двох депутатів. 

1.4. в п. 6 статті 33 виключити слова «Гімн Баранівки». 
1.5. із статті 40 та статті 49 виключити слова «сільський», «селищний».   
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань 

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

 
 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 

 

 

 

 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 17 лютого 2017 року                       № 93 

 
Про утворення опорного 
закладу освіти  

 
Розглянувши звернення Відділу освіти Баранівської міської ради № 86 від 07.02.2017 

р., Баранівської гімназії №01-21/17 від 06.02.17.,  керуючись   ст. 43, ст 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України  «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту»,   міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

1 . Утворити опорний заклад  Баранівська гімназія  з  філіями: 
Йосипівської ЗОШ І ст.; 
Старогутянської ЗОШ І ст.; 
Вірлянської ЗОШ І ст.; 
Берестівської ЗОШ Іст.; 
Мирославльської ЗОШ Іст. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(ПашкевичА.А.).   

 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 17 лютого 2017 року                       № 94 

 
Погодження кандидатури 
на посаду директора 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 
Розглянувши подання начальника   Відділу освіти Баранівської міської ради № 89 

від 07.02.2017 р., ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами 
України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,   міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

1 . Погодити кандидатуру Яковчук Людмили Станіславівни на посаду директора 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(ПашкевичА.А.).   

 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Баранівська  міська рада  
Житомирської області 

3 сесія 8 скликання 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 17 лютого 2017р.                                                                                               № 95 
 

Про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статутів ЗОШ  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 8 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 
враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017р. № 52, міська рада   

 В И Р І Ш И Л А:   
1. Баранівській міській раді увійти засновником  та затвердити в новій редакції Статути: 

Баранівська гімназія 
Баранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.. О.Сябрук  
Полянківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
Зеремлянська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  
Кашперівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
Рогачівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  
Смолдирівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  
 Баранівська  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів  
Глибочанська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів 
 Климентіївська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів  
Острожецька  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів  
Суємецька загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів 
Явненська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів 
Вірлянська загальноосвітня школа  І - ступеня 
Берестівська загальноосвітня школа І ступеня   
Гриньківська загальноосвітня школа  І- ступеня 
Жарівська загальноосвітня школа І ступеня  
Йосипівська загальноосвітня школа  І- ступеня 
Мирославльська ЗОШ І ступеня  
Старогутенська загальноосвітня школа   І- ступеня 

2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити в 
установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та підписувати всі необхідні 
документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань.  

3. Затвердити штатний розпис адміністративно-господарського персоналу вище 
перерахованих шкіл (згідно додатку №2) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(ПашкевичА.А.).   

 
Міський голова                                    Душко А.О. 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                      № 96 
 
Про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статутів ДНЗ 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р.     № 52, міська рада   

 В И Р І Ш И Л А:   
1. Баранівській міській раді увійти засновником  та затвердити в новій редакції 

Статути (згідно додатку №1): 
Баранівський ДНЗ 

«Сонечко» 
Полянківський ДНЗ 
Зеремлянський ДНЗ 
Вірлянський ДНЗ 
Кашперівський ДНЗ 
Рогачівський ДНЗ 
Острожецький ДНЗ 
Суємецький ДНЗ 
Смолдерівський ДНЗ 
Берестівський ДНЗ 
Глибочанський ДНЗ 
Жарівський ДНЗ 
Климентіївський ДНЗ 
Мирославельський ДНЗ 
Явненський ДНЗ 
Гриньківський ДНЗ 
Йосипівський ДНЗ 
Таборський ДНЗ 
Старогутенський ДНЗ  
2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити в 

установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та підписувати всі необхідні 
документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань.   

3. Затвердити штатний розпис адміністративно-господарського персоналу вище 
перерахованих ДНЗ (згідно додатку №2) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (ПашкевичА.А.).   

 
Міський голова                                                                         Душко А.О. 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                      № 97 

 
Про надання дозволу передачі в 
оренду приміщень  загальноосвітніх  
навчальних закладів   

 
Розглянувши лист Відділу освіти Баранівської міської ради №102 від 13.02.2017 року 

та додані до нього копії документів. Керуючись  Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до приписів Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна, Закону України «Про освіту», 
Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном 
власності територіальної громади міста Баранівка затвердженої рішенням сесії Баранівської 
міської ради №592 від 07.12.2011 року,  міська рада   
 В И Р І Ш И Л А:   
1. Надати дозвіл Відділу освіти Баранівської міської ради передавати в оренду приміщення 
загальноосвітніх навчальних закладів на період проведення процедури конкурсного відбору 
суб’єкта, що здійснює оцінку нерухомого майна та орендаря приміщення.  
2. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням Баранівської гімназії 
загальною площею 13,25 м 2 ФОП Никитюку О.П. для торгівлі товарами, які пов’язані з 
організацією навчально-виховного процесу 104,87 грн. без ПДВ в місяць, що становить 6% 
від оціночної вартості приміщення. 
3. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням Баранівської гімназії 
загальною площею 52,45 м 2 ФОП Омельчук Л.Ю. для організації шкільного буфету 692,77 
грн. без ПДВ в місяць, що становить 10% від оціночної вартості приміщення. 
4. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням Баранівської школи І-ІІІ 
ступенів №2 ім О. Сябрук загальною площею 18,17 м 2 ФОП Майструк Н.М. для організації 
шкільного магазину 172,72 грн. без ПДВ в місяць, що становить 10% від оціночної вартості 
приміщення. 
5. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням Кашперівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів загальною площею 12,12 м 2 ФОП Каленюку Р.В. для організації шкільного буфету 
80,25 грн. без ПДВ в місяць, що становить 5% від оціночної вартості приміщення. 
6. Доручити начальнику відділу освіти Баранівської міської ради  

• укласти договори оренди вище зазначених приміщень з відповідними орендарями за 
відповідну орендну плату; 

• розпочати процедуру передачі вище зазначених приміщень в оренду на конкурсній 
основі; 

• після закінчення конкурсного відбору заключити договори оренди з переможцями 
конкурсної процедури.  
7. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та  на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (ПашкевичА.А.).   
 

Міський голова                                                                             Душко А.О. 
 



  
Баранівська  міська рада 

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                    № 98 
 
Про перейменування юридичної особи, та 
про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту  
Комунальної установи «Баранівська  
бібліотека для дорослих та дітей»  
Баранівської міської ради у новій редакції 
 
     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р. № 52, міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Перейменувати юридичну особу: Комунальну установу «Баранівська районна 
бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської районної ради (код ЄДРПОУ 39248677) на 
Комунальну установу «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської 
ради.  

2. Баранівській міській раді увійти засновником  Комунальної установи «Баранівська 
бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради.    

3. Затвердити Статут Комунальної установи «Баранівська бібліотека для дорослих та 
дітей» Баранівської міської ради в новій редакції (Додаток 1).   

4. Затвердити акти приймання-передачі основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та запасів від 23.01.2017р., cкладені між Комунальною установою 
«Баранівська районна бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської районної ради та 
Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

5. Затвердити штатний розпис Комунальної установи «Баранівська бібліотека для 
дорослих та дітей» Баранівської міської ради (Додаток 2).  

6. Затвердити штатний розпис бібліотечних працівників Баранівської міської ОТГ 
(Додаток 3) 

7. Уповноважити начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради здійснити в установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та 
підписувати всі необхідні документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.   

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 
  

            Міський голова                                                                             Душко А.О.   



Додаток № 2  
До рішення 3-ї сесії  рішенням сесії 

           Баранівської міської ради                                                             
№98від 17 лютого 2017  

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Комунальної установи «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей»  

Баранівської міської ради  
1. АДМІНІСТРАЦІЯ 

- директор  -  1ст.; 
2. СЕКТОР  МЕТОДИКО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
- методист  І-ї категорії – 1 ст.; 
- бібліограф  І-ї категорії – 1 ст. 
3. ВІДДІЛ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДОРОСЛИХ  ЧИТАЧІВ 
- зав.відділом  -  1ст.; 
- бібліотекар  І-ї категорії абонементу   - 1 ст.; 
- бібліотекар І-ї кат. читального залу     - 1 ст. 
4. СЕКТОР  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЧИТАЧІВ  ДІТЕЙ 
- бібліотекар І-ї кат.  – 2 ст. 
5. СЕКТОР  ДОВІДКОВО- ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННИХ 
РЕСУРСІВ (ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР) 
- бібліограф – краєзнавець І-ї кат.  – 1 ст. 
6. СЕКТОР  ОРГАНІЗАЦІЇ І  ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ  ФОНДІВ, КАТАЛОГІЗАЦІЇ, 
ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО  ФОНДУ 
- зав.сектором   -  1ст.; 
- бібліотекар  І-ї кат.  -  1 ст. 
7. ГОСПОДАРСЬКИЙ  ВІДДІЛ 
- прибиральник  службових  приміщень  -  1 ст.; 
- робітник з комплексного   
- обслуговування  і ремонту  будівлі         -  0,5 ст.; 
- опалювач  (сезонний)                               -  1 ст. 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 
Додаток № 3 

До рішення 3-ї сесії  рішенням сесії 
                                                                         Баранівської міської ради                                                             

                                                                         № 98від 17 лютого 2017  
 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Бібліотечних  працівників Баранівської ОТГ 

1. смт.Полянка  бібліотекар – 1 ст. 
2.с. Климентіївка:бібліотекар – 0,5 ст. 
3.с.Вірля бібліотекар – 0,5ст. 
4.  с.Рогачів:бібліотекар – 1ст. 
5.  с.Смолдирів  бібліотекар – 1 ст.  
6.  с.Суємці  бібліотекар – 1 ст. 
7.  с.Зеремля бібліотекар – 1 ст 
8.  с.Берестівка  бібліотекар – 0,5 ст. 
9.  с.Мирославль бібліотекар – 0,5 ст. 
10. с.Йосипівка бібліотекар  - 0,5 ст. 
11. с.Табори бібліотекар – 0,5 ст. 
12. с.Марківка бібліотекар – 0,5ст. 
13. с.Стара Гута бібліотекар – 0,5 ст.; 
14. с.Явне СК:бібліотекар – 0,5 ст. 

15. с.Кашперівка бібліотекар – 0,5 ст.  

16. с.Гриньки СК:бібліотекар – 0,5 ст 



Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

  
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                          № 99 

 
Про затвердження Положення  
та штатного розпису Міського 
будинку культури ім. А. Пашкевича 
 
     Керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 30.12.2017р. № 7 
«Про утворення та затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради», 
рішення другої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017р.  № 49 
«Про затвердження про відділ культури, розвитку молоді та спорту», міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   

1. Затвердити Положення про Баранівський міський будинок культури ім. А. 
Пашкевича (Додаток 1).    

2. Затвердити штатний розпис Баранівського міського будинку культури  ім. А. 
Пашкевича (Додаток 2). 

3. Затвердити штатний розпис клубних працівників Баранівської міської ОТГ 
(Додаток 3). 

4. Затвердити акти приймання-передачі основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та запасів від 23.01.2017р., складений між Баранівською міською радою 
та Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради.   

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту.  

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 
 
                 Міський голова                                                                             Душко А.О.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток №2 
До рішення 3-ї сесії  8-го скликання  

                                                                         Баранівської міської ради                                                             
                                                                         № 99від 17 лютого 2017  

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Баранівський міський  будинок  культури ім. А. Пашкевича 

1. Директор  -  1 ст.; 

2. Заступник директора  з  основних  видів  діяльності  - 1 ст.; 

3. Заступник  директора  з  господарських  питань – 1 ст.; 

4. Художній  керівник  - 1 ст.; 

5. Методист  - 1ст.; 

6. Режисер  масових  заходів  - 1 ст.; 

7. Культорганізатор  - 1 ст.; 

8. Акомпаніатор  - 1 ст.; 

9. Розпорядник  танцювального  вечора, ведучий  дискотеки  -  1 ст.; 

10.  Художник  -   оформлювач  - 1 ст.; 

11.  Інженер звуко- та відео заходів  - 1 ст.; 

12.  Освітлювач  - 1 ст.; 

13.  Костюмер  - 1 ст.; 

14.  Гардеробник  - 1 ст.;  

15.  Опалювач – 2 ст.; 

 Керівники  гуртків, колективів, клубів за інтересами. 

16.  Керівник фольклорно-етнографічного  -  1 ст.; 

17.  Керівник танцювального    -  1ст.; 

18.  Керівник  хорового  - 1 ст.; 

19.  Керівник  вокально-інструментального  -  1 ст.; 

20.  Керівник  любительського  об’єднання  -  1 ст.; 

21.  Прибиральник  службових  приміщень  -  2 ст.; 

22.  Двірник  -  1 ст.; 

23.  Водій  - 1 ст. 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 
 
 



Додаток №3 
До рішення 3-ї сесії  8-го скликання 

                                                                         Баранівської міської ради                                                             
                                                                         № 99від 17 лютого 2017  

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Клубних працівників Баранівської ОТГ 

1. смт.Полянка  БК: -  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.. 
2. с. Климентіївка  БК:-  директор – 1 ст.. 
3.с.Вірля  СК:-  звідуюча клубом – 1ст. 
4. с.Рогачів СБК:-  директор – 1ст; художній керівник – 0,5 ст. 
5. с.Смолдирів  БК:-  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.;акомпаніатор – 0,5 ст., керівник гуртка 1 ст.  
6. с.Суємці  БК:-  директор – 1 ст.; худ.керівник – 1 ст. 
7.с.Жарі СК:-  зав.клубом – 0,5 ст. 
8.с.Зеремля СК:-  завідуюча – 1 ст.;  
9. с.Середня СК: - завідуюча – 0,5 ст. 
10. с.Берестівка  СК: - завідуючий – 0,5 ст. 
11.с.Мирославль БК:-  директор – 1 ст.; худ.керівник – 0,5 ст. 
12. с.Йосипівка СК:-  зав.клубом: 1 ст. 
13. с.Табори СК:-  зав.клубом – 0,5 ст. 
14. с.Марківка СБК:- директор – 1 ст.;  худ.керівник – 0,5 ст.; тех працівник 0,5ст.   
15. с.Стара Гута СК- зав. клубом – 1 ст.; 
16. с.Явне СК:- зав.клубом – 0,5 ст. 

17. с.Лісове СК:- зав.клубом – 0,5 ст. 

18. с.Кашперівка СБК:- директор – 1 ст. 

19. с.Гриньки СК:- зав.клубом – 1 ст. 

20. с.Озерянка СК:- зав.клубом – 0,5ст. 

 
Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
Від 17 лютого 2017р.                                                                                            № 100 

 
Про затвердження Положення  
та штатного розпису Міського 
стадіону  
 

Керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 
30.12.2017р. № 7 «Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради», рішення другої сесії восьмого скликання Баранівської міської 
ради від 11.01.2017р.  № 49 «Про затвердження положення про відділ культури, розвитку 
молоді та спорту», міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Затвердити Положення про Міський стадіон (Додаток 1).    
2. Затвердити штатний розпис Баранівського міського стадіону  (Додаток 2). 
3. Затвердити акти приймання-передачі основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів та запасів від 23.01.2017р., складений між Баранівською міською радою 
та Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради.   

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту.  

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
Міський голова                                                                          Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток №2 
До рішення 3-ї сесії  8-го скликання 

                                                                         Баранівської міської ради 
                                                                         №100від 17 лютого 2017  

 
ШТАТНИЙ  РОЗПИС 

Фізкультурно-спортивний комплекс - стадіон 
1. Директор  -  1 ст.; 

2. Завгосп   - 1 ст.; 

3. Прибиральниця  – 2 ст.; 

4. Робітник по ремонту стац.пл  - 1 ст.; 

5. Сторож   - 3ст.; 

6. Оператор   - 1 ст.; 

7. Інструктор з фізкультурно-масової роботи    - 1 ст.; 

 
 

Секретар ради                                                      Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                             № 101 

 
Про перейменування юридичної особи, та 
про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту  
Баранівської дитячо - юнацької 
спортивної школи 
 
 
     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р. № 52, міська рада 
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Перейменувати юридичну особу: Баранівську районну дитячо – юнацьку спортивну 
школу (код ЄДРПОУ 22057934) на Баранівську  дитячо – юнацьку спортивну школу.  

2. Баранівській міській раді увійти засновником  Баранівської дитячо – юнацької 
спортивної школи.  

3. Затвердити Статут Баранівської дитячо – юнацької спортивної школи в новій 
редакції (Додаток 1).  

4.Затвердити штатний розпис Баранівської дитячо – юнацької спортивної школи ча 
(Додаток 2). 

5. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів від 23.01.2017р., складений 
між Баранівською районною дитячо – юнацькою спортивною школою та Відділом культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

6. Уповноважити начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради здійснити в установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та 
підписувати всі необхідні документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
законності (Підгурський М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) 
 
 
   Міський голова                                                                             Душко А.О.   
 

 
 
 
 

 



 
 
 

Додаток №2 

До рішення 3-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 
                                                                         №101від 17 лютого 2017  

 
ШТАТНИЙ  РОЗПИС 

Дитячо-юнацької спортивної школи 
 

1. Директор  -  1 ст.; 

2. Заступник директора  з  навч.-тренер.роботи  - 1 ст.; 

3. Тренер по футболу  – 2,5 ст.; 

4. Тренер з важкої атлетики   - 1,5 ст.; 

5. Тренер по волейболу  - 1,5ст.; 

6. Тренер по легкій атлетиці  - 3 ст.; 

7. Медична сестра  - 1 ст.; 

 

    ВСЬОГО:  11,5 ст. 
 
 

Секретар ради                                                               Ю.М. Оханський  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17 лютого 2017р.                                                                                                      № 102 
 
Про перейменування юридичної особи,  
про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту  
Комунальної установи «Історико - 
краєзнавчий народний музей»  
Баранівської міської ради  
 
     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р. № 52, міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Перейменувати юридичну особу: Комунальну установу «Районний історико – 
краєзнавчий народний музей» Баранівської районної ради (код ЄДРПОУ 39245786) на 
Комунальну установу «Історико – краєзнавчий народний музей»  Баранівської міської ради.  

2. Баранівській міській раді увійти засновником  Комунальної установи «Історико – 
краєзнавчий народний музей»  Баранівської міської ради. 

3. Затвердити Статут Комунальної установи «Історико – краєзнавчий народний 
музей» Баранівської міської ради в новій редакції (Додаток 1).   

4. Затвердити акти приймання-передачі основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та запасів від 23.01.2017р., складені між Комунальною установою 
«Районний історико – краєзнавчий народний музей» Баранівської районної ради та Відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

5. Затвердити штатний розпис Комунальної установи «Історико – краєзнавчий 
народний музей»  Баранівської міської ради. (Додаток 2).   

6. Уповноважити начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради здійснити в установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та 
підписувати всі необхідні документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.   

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.) 

 
 

 
   Міський голова                                                                             Душко А.О.   

 
 
 



 
Додаток № 2  

До рішення 3-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 
                                                                         № 102від 17 лютого 2017  

 
 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Комунальна установа «Історико - краєзнавчий  народний музей»  

Баранівської  міської  ради 
 

1. Директор     -  1ст.; 

2. Зав.  відділом  музейних  цінностей з  фарфору  - 1ст.; 

3. Прибиральниця службових  приміщень  -  1 ст. 

 
 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада 

Житомирської області   
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 17  лютого 2017р.                                                                                                   № 103 
 
Про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту  
Баранівської школи мистецтв в новій редакції 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.01.2017р.  № 52, міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Баранівській міській раді увійти засновником  Баранівської школи мистецтв.   
2. Затвердити Статут Баранівської школи мистецтв в новій редакції (Додаток 1).   
3. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів від 23.01.2017р., складений 

між Баранівською школою мистецтв та Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради. 

4. Затвердити штатний розписБаранівської школи мистецтв(Додаток 2).   
5. Уповноважити начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради здійснити в установленому порядку всі необхідні дії, в тому числі подавати та 
підписувати всі необхідні документи, щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 

 
 
 

Міський голова                                                                   Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 2  

До рішення 3-ї сесії  8-го скликання 
                                                                         Баранівської міської ради 
                                                                         № 103від 17 лютого 2017  

 
 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС 
Школи мистецтв 

 
1. Директор  -  1 ст.; 

2. Заступник  директора    - 0,5 ст.; 

3. Бухгалтер – 1 ст. 

4. Прибиральник  службових  приміщень   – 1 ст.; 

5. Секретар - діловод   - 0,5 ст.; 

6. Концертмейстер   - 1,56ст.; 

7. Викладач по класу фортепіано   - 1,56 ст.; - 1,67 ст.; -1,56ст.; 

8. Викладач по класу баяну - 1 ст.; - 1,56; - 0,5 ст. – 094 ст.  

9. Викладач по класу скрипки – 1,56 ст.; 1,67 ст. 

10. Викладач по класу гітари – 1 ст.; 1,33 ст. 

11. Викладач – методист по класу акордеона – 1,44ст. 

12. Викладач по класу духових інструментів – 1,56 ст.; 1,44 ст., 1-11ст. 

13. Викладач по класу теорії – 1 ст.; 1,67 ст. 

14. Викладач  по класу хореографії – 1,67 ст.; 0,28 ст.; 1,11 ст. 

15. Художній клас – 1,56 ст.- 1 ст. 

16. Викладач естрадного мистецтва – 1,56 ст.; 1 ст. 

17.  Вакансія по класу гітари – 0,67 ст. 

18.  Вакансія по класу духових інструментів – 0,56 ст. 

19. Вакансія по класу фортепіано – 0,94ст. 

20. Вакансія по класу хореографії – 1,11 ст.  

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 17 лютого 2017 року                                      № 104 

 
Про передачу майна та зобов’язань 
структурним підрозділам 
Баранівської міської ради  

 
На виконання рішення 2-ї сесії Баранівської міської ради № 52  від 11.01.2017 року 

керуючись ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Передати майно та зобов’язання з балансу Баранівської міської ради на баланс 
Відділу  освіти Баранівської міської згідно додатку 1. 

2. Передати майно та зобов’язання з балансу Баранівської міської ради на баланс 
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради   згідно додатку 2.  

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

 
 
Міський голова                                                                     Душко А.О. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17 лютого 2017р                                                               №105 
 

Про затвердження Положення  
Управління надання соціальних послуг  
Баранівської міської ради (нова редакція)   
 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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» міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення Управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради (нова редакція) /додається/.  

2. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання Управлінням 
надання соціальних послуг Баранівської міської ради /додається/. 

3. Доручити начальнику Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради забезпечити реєстрацію Положення в установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.). 

 
 

 
 

           Міський голова               Душко А.О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 лютого 2017р .                                                                                  №106 

 
 
Про надання дозволу на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада   
 
 В И Р І Ш И Л А:   

 
1. НадатидозвілвідділуосвітиБаранівськоїміськоїрадиназамовленняпроектно-

кошторисноїдокументаціїнапроект 
«КапітальнийремонтнежитловогоприміщенняБаранівськоїгімназії, щорозташованеповул. 
Соборна, 26, мБаранівка, Житомирськоїобласті».  Докомплексуробітмаєввійти: 
замінакотлівнаальтернативнийвидопалення, термосанаціябудівлі, внутрішнійремонт 
(сучаснийдизайн). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 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 
3 сесія 8 скликання 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 
17 лютого 2017р.                                №107 

 
Про інформацію стосовно 
обов’язку електронного декларування  

 
Відповідно до ч.3 ст.8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" на 

депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені  Законом України 
"Про  запобігання корупції". Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати 
електронну декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік. Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію міського голови Душка А.О. взяти до відома. 
2. Контроль за виконанням вимог законодавства в частинні подання електронної 

декларації  покласти на на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики (Підгурський М.П.)  

 
 

Міський голова               Душко А.О. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
3 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від    17 лютого  2017 року              №143 
 
Про  відсоткове співвідношення  
фінансування медичної галузі 

 
На підставі статті 143 Конституції України,Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
враховуючи  звернення головного лікаря ПМСД Баранівської районної ради, на виконання 
ПКМУ № 11 від 23.01.2015 року «Деякі питання надання медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам»  та рекомендації  бюджетної комісії від 16.02.2017 
Баранівська міська рада з метою усунення диспропорції у бюджетній забезпеченості 
медичної галузі 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити пропорцію  розподілу субвенції з державного бюджету на утримання 

медичної галузі в частині фінансування  первинної (ПМСД) та вторинної (КЦРЛ) ланок у 
відношенні  35% і  65% відсотків її загального обсягу. 

2. Шляхом розробки додаткової угоди внести зміни до додатку 1 договору «Про 
надання трансфертів з бюджету Баранівської міської ради до Баранівського районного  
бюджету».Датою вступу в силу пропорції розподілу  вважати 01.03.2017 року. 

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

 
 

Міський голова               Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баранівська  міська рада  

Житомирської області 
2 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 17 лютого  2017 року                                                     №144 
 
Про  затвердження розпорядженнь 
міського голови № 139 від 31 січня 2017 р.  
«Про призначення начальника відділу діловодства 
та організаційної роботи» № 138 від 31 січня 2017 р. 
«Про призначення начальника управління фінансів 
 Баранівської міської ради» № 137 від 31 січня 2017 р.  
«Про призначення начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради» 
 

Розглянувши розпорядження  Баранівського  міського голови Душка 
А.О.розпорядженняміського голови № 139 від 31 січня 2017 р.  «Про призначення 
начальника відділу діловодства та організаційної роботи» № 138 від 31 січня 2017 р. «Про 
призначення начальника управління фінансів  Баранівської міської ради» № 137 від 31 січня 
2017 р. «Про призначення начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради» міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити розпорядженняміського голови № 139 від 31 січня 2017 р.  «Про 

призначення начальника відділу діловодства та організаційної роботи». 
2. Затвердити розпорядження міського голови № 138 від 31 січня 2017 р. «Про 

призначення начальника управління фінансів  Баранівської міської ради». 
3. Затвердити розпорядження міського голови № 137 від 31 січня 2017 р. «Про 

призначення начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради». 

 
 

Міський голова               Душко А.О. 
 

 


