
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 294 
 

 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для будівництва і обслуговування 
       житлового будинку, господарських будівель 
       і споруд з подальшою передачею у власність  
       гр.Кравченко Н.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Кравченко Н.В., довідку головного управління Держгеокадастру у 

м.Києві, керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Кравченко Наталії Вікторівні, яка проживає в м.Києві, вул.XXXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Стара Гута. Дана земельна ділянка відноситься до 
земель житлової та громадської забудови. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кравченко Н.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 295 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності  Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 з метою передачі її в оренду для сінокосіння і  
 випасання худоби гр.Стасюк О.А.  
 
Розглянувши проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для 
сінокосіння і випасання худоби, керуючись ст.12,34,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду 
гр.Стасюк Оксані Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXX в м.Баранівка Житомирської 
області, загальною площею 0,2000 га для сінокосіння і випасання худоби в м.Баранівка, район 
XXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр.Стасюк Оксані Анатоліївні в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, яка розташована в межах м.Баранівка, район XXXXXXXXX, площею 0,2000 га для 
сінокосіння і випасання худоби, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:003:0698. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,2000 га в 
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Стасюк О.А.: 
4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

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

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

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

4.5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 
власності. 

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 296 
 

Про припинення права  
користування земельною 
ділянкою та припинення дії 
договору оренди землі 
ПП «ЕкоСервіс» 
  
 
Розглянувши клопотання генерального директора ПП «ЕкоСервіс» Ліпіної Тетяни 

Володимирівни про припинення права користування земельною ділянкою та припинення дії 
договору оренди землі в зв’язку з закінченням терміну дії договору, керуючись ст.12,141 
Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 
ради з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Припинити приватному підприємству «ЕкоСервіс» право користування земельною 
ділянкою загальною площею 1,2915 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості по вул.І.Франка. 

2.  Передати земельну ділянку до земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

2. Припинити дію договору оренди землі площею 1,2915 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.І.Франка, який укладений ПП «ЕкоСервіс» та 
Баранівською міською радою 20.04.2015 р. і зареєстрований у реєстраційній службі 
Баранівського управління юстиції Житомирської області 20.05.2015 р. Кадастровий номер 
земельної ділянки -1820600000:01:006:0046. 

2. ПП «ЕкоСервіс» в особі директора Ліпіної Т.В. укласти з Баранівською міською 
радою угоду про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до 
чинного законодавства. 

 

 

 

 
Міс Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 

 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 297 
 

 
Про встановлення ставок 
земельного податку на 2018 рік 
(регуляторний акт) 

                                                                                                 
На виконання вимог пунктів 12.3, 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, 

відповідно до ст.143 Конституції України, ст.10,12,274-277 Податкового кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Встановити на 2018 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, а саме: 

1.1    За земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні громадян, зайняті 
житловим фондом, автостоянки для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які 
використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та 
садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками, 
господарськими та іншими будівлями і спорудами, багаторічними насадженнями, - у розмірі 
0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

1.2   За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності 
або користуванні громадян, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

1.3   За земельні ділянки, які перебувають у власності та постійному користуванні обєднання 
співвласників багатоквартирних будинків для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

1.4   За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені в п.1.1, п.1,2, 
п.1.3 даного рішення, - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.5   За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання, - у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

2. Встановити на 2018 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено, крім земель сільськогосподарського призначення, у 
розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області. 

3. Встановити на 2018 рік ставки земельного податку за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у 
розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області. 

 

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
                            

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 298 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Пятковській Н.А. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Пятковської Н.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Пятковській Надії Анатоліївні, яка проживає в с.Вірля Баранівського району 
Житомирської області,   орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Вірля. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні гр.Пятковської Надії 
Анатоліївни. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Пятковській Н.А. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                            

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 299 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       гр.Павлюку В.І., гр.Опанасюк С.Б. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Павлюку Володимиру Івановичу, який проживає по 
ХХХХХХ, загальною площею 0,2348 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Павлюку Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2348 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0226 га; рілля – 0,1304 га; багаторічні насадження – 0,0818 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820685300:06:001:0048. 

3. Гр.ПавлюкуВ.І.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Опанасюку Сергію Борисовичу, який проживає ХХХХХХХ, загальною площею 0,2107 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:004:1550. 

 
 

Міський голова                                                              А.О. Душко 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 300 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Філіпенко С.А. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Філіпенко Софії Антонівні, яка проживає по XXXXXXX в 
смт.Полянка Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
XXXXXXXX в смт.Полянка Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Філіпенко Софії Антонівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
смт.Полянка, XXXXXXXX, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0483 га; рілля – 0,0751 га; багаторічні насадження – 0,0266 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820656300:01:003:0122. 

3. Гр.Філіпенко С.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 301 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Заліщуку Д.В. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Заліщуку Дмитру Васильовичу, який проживає по 
XXXXXXXXX, м.Костопіль Рівненської області, загальною площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
XXXXXXXX в с.Мирославль Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Заліщуку Дмитру Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Мирославль Баранівського району Житомирської області  площею 0,2500 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0224 га; рілля – 0,1920 га; 
багаторічні насадження – 0,0356 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680400:01:002:0067. 

3. Гр.Заліщуку Д.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
. 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 302 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Мухладі Р.С. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Мухладі Руслану Сергійовичу, який проживає по 
XXXXXXXX в с.Федорівка Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною 
площею 0,1471 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по XXXXXXXX в смт.Полянка Баранівського району Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Мухладі Руслану Сергійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
смт.Полянка, XXXXXXXXXX, площею 0,1471 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0108 га; рілля – 0,1363 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820656300:01:002:0263. 

3. Гр.Мухладі Р.С.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 303 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Мартинюку С.М. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Мартинюку Сергію Миколайовичу, який проживає по 
XXXXXXXX в с.Стара Гута Баранівського району Житомирської області, загальною площею 
0,1119 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по XXXXXXXX в с.Стара Гута Баранівського району Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Мартинюку Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Стара Гута, XXXXXXXXXX, площею 0,1119 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0345 га; рілля – 0,0471 га; багаторічні 
насадження – 0,0303 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820683600:02:002:0152. 

3. Гр.Мартинюку С.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 304 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Конончук Н.П. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Конончук Н.П., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Конончук 
Надії Петрівні, яка проживає XXXXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області,   
орієнтовною площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка, район вул.Польової. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні гр.Конончук Надії 
Петрівни. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Конончук Надії Петрівні 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 305 
 
 
Про внесення змін до договору  
оренди землі від 13.09.2016 р. 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
договору оренди землі від 13.09.2016 р., керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, с2. 
274 Податкового кодексу України, ст.8,25 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки загальною площею 
0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по XXXXXXXXX – 0,1% від нормативної грошової оцінки 
землі. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:005:1509. 

2. Внести зміни до договору оренди землі, який укладений 13.09.2016 р. між 
Баранівською міською радою та гр.Мартинюк Надією Іванівною і зареєстрований 
у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної 
державної адміністрації Житомирської області від 13.09.2016 р., а саме, пункти 5,9 
даного договору викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 58 430,66 грн.» 
«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі (гривнях) шляхом 

перерахунку через банківську установу на рахунок Баранівської міської ради в розмірі 0,1% 
від нормативно-грошової оцінки землі, що становить 58,43 грн. (п’ятдесят вісім гривень 43 
копійки) за рік оренди земельної ділянки (р/р 33210815700713  код ЄДРПОУ 37573026 ГУ 
ДКСУ у Житомирській області, м.Житомир, МФО 811039)». 

2. Гр.Мартинюк Надії Іванівні укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 
зареєструвати її відповідно до чинного законодавства.  

 
 
 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 306 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Аслановій Т.Й. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Аслановій Тамарі Йосипівні, яка проживає по 
XXXXXXXXX в сЗеремля Баранівського району Житомирської області, загальною площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул..XXXXXXX в с.Зеремля Баранівського району Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Аслановій Тамарі Йосипівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Зеремля, XXXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0698 га; рілля – 0,1294 га; багаторічні насадження – 0,0508 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820682200:05:0012:0285. 

3. Гр.Аслановій Т.Й.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 
 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 307 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 
       господарства гр.Аслановій Т.Й. 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Аслановій Тамарі Йосипівні, яка проживає по XXXXXXXXXX в с.Зеремля Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 0,3192 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Зеремля, Баранівського району, XXXXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Аслановій Тамарі Йосипівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Зеремля 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,3192 га, в тому числі: рілля – 0,3192 
га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820682200:05:001:0287. 

3. Гр.Аслановій Т.Й.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 
 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 308 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 
       господарства гр.Карпишиній В.Д. 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Карпишиній Валентині Дмитрівні, яка проживає по XXXXXXXXX в м.Київ, загальною 
площею 0,6198 га для ведення особистого селянського господарства в с.Суємці, XXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Карпишиній Валентині Дмитрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Суємці Баранівського району Житомирської області, площею 0,6198 га, в тому числі: 
рілля – 0,6198 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820685800:03:001:0125. 

3. Гр.Карпишиній В.Д.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 309 
 

 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Карпишиній В.Д. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Карпишиній Валентині Дмитрівні, яка проживає по XXXXX 
в м.Київ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул..XXXXXX в с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Карпишиній Валентині Дмитрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Суємці, XXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0830 га; рілля – 0,1253 га; багаторічні насадження – 0,0417 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820685800:03:0012:0124. 

3. Гр.Карпишиній В.Д.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                    № 310 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Майструк О.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Майструк О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Майструк 
Олені Василівні, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, орієнтовною площею 2,0 га 
для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, в районі Табори. Дана 
земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення та перебуває в 
землях запасу Баранівської об’єднаної громади. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Майструк О.В. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                    № 311 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Романчук В.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Романчук В.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Романчук 
Вікторії Вікторівні, яка проживає в с.Йосипівка XXXXXX Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,75 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Йосипівка. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні гр.Романчук Вікторії 
Вікторівни. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Романчук В.В. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                    № 312 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Филипенко С.А. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Филипенко С.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Филипенко Софії Антонівні, яка проживає в смт. Полянка XXXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,54 га для ведення особистого селянського господарства в смт.Полянка , в районі 
XXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення та перебуває в користуванні гр.Филипенко Софії Антонівни. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Филипенко С.А. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 313 
 
 
Про внесення змін до рішення №198 
від 28.03.2017 року 4 сесії 8 скликання 

 
 

Розглянувши заяву Сергієнкова В.Т. та заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна про необхідність 
внесення змін до рішення №124 від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання, керуючись ст.12,93 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення №198 від 28.03.2017 року 4 сесії 8 скликання а саме 
викласти  пункт 1  в новій редакції : 
 «1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Сергієнкову Володимиру Тимофійовичу, який проживає в 
м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,29 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка по вул.XXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення» 

 
 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 314 
 
 
Про внесення змін до рішення №205 
від 28.03.2017 року 4 сесії 8 скликання 

 
 

Розглянувши заяву Козачка С.Т. та заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна про необхідність 
внесення змін до рішення №124 від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання, керуючись ст.12,93 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення №205 від 28.03.2017 року 4 сесії 8 скликання а саме 
викласти  пункт 1  в новій редакції : 
 «1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр. Козачку Сергію Тимофійовичу, який проживає в м.Баранівка,                                  
XXXXXXXXXX орієнтовною площею 0,2480 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка, вул. XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення» 

 
 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 
 
від  08 червня   2017р.                                                                                                   № 315 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 
       господарства гр.Цимбалюку І.Ю. 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Цимбалюку Ігорю Юрійовичу, який проживає по XXXXXXXXXXX  в м.Баранівка, 
Житомирської області, загальною площею 0,0439 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Цимбалюку Ігорю Юрійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка XXXXXXXXXX, Житомирської області, площею 0,0,0439 га, в тому числі: рілля 
– 0,0439 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки - 1820600000:01:004:1549. 

3. Гр.Цимбалюку І.Ю.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 316 
 

 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення  
особистого селянського господарства 
з метою передачі її у власність  
гр.Цюбику М.І. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Цюбика М.І., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Цюбику Миколі Івановичу, який проживає в с.Зеремля, XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Зеремля, в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для зазначених цілей в межах 
населеного пункту. 
2. Рекомендувати гр.Цюбику М.І. звернутися з заявою про надання земельної ділянки за 
межами населених пунктів до Головного управління Держгеокадастру в Житомирській 
області. 

 
 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 317 
 

 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення  
особистого селянського господарства 
з метою передачі її у власність  
гр.Черкавському Т.Р. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Черкавського Т.Р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Черкавському Тарасу Романовичу, який проживає в с.Зеремля, XXXXXXX 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Суємці, 
в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для зазначених цілей в межах населеного 
пункту. 
2. Рекомендувати гр.Черкавському Т.Р. звернутися з заявою про надання земельної ділянки 
за межами населених пунктів до Головного управління Держгеокадастру в Житомирській 
області. 

 
 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 318 

 
Про відмову в наданні дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для городництва 
з метою передачі її у власність гр.Цюбику М.І. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Цюбика М.І., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Цюбику Миколі Івановичу, який проживає в с.Зеремля, XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1500 га для городництва в с.Зеремля, в зв’язку з відсутністю вільних 
земельних ділянок для зазначених цілей в межах населеного пункту. 
2. Рекомендувати гр.Цюбику М.І. звернутися з заявою про надання земельної ділянки за 
межами населених пунктів до Головного управління Держгеокадастру в Житомирській 
області. 

 
 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 319 
 

 
 
Про відмову в наданні дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення  
особистого селянського господарства 
з метою передачі її у власність  
гр.Войтович Л.І. 
 
 
Розглянувши заяву гр.Войтович Л.І., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Войтович Людмилі Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка, вул.Мічуріна, в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка належить до земель 
прибережної захисної смуги навколо водойми (став). 

 
 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 320 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території 
 
 
Розглянувши заяву ФОП Загулова В.Ю. про необхідність виготовлення детального плану 

території земельної ділянки по вул.Звягельській,26, договір дарування земельної ділянки від 
13.06.2013 р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія АД №378894, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки загальною площею 0,0250 га по 
XXXXXXXX міста Баранівка Житомирської області в межах населеного пункту. Дана 
земельна ділянка перебуває у власності фізичної особи-підприємця Загулова В.Ю. 
Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:001:0785. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль 
за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 321 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території 
 
 
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Форест Полісся-10» Саксоніка М.М. про 

необхідність виготовлення детального плану території земельної ділянки по 
вул.Звягельській,9, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки для уточнення місця розміщення об’єкта 
проектування з метою будівництва Будинку комерційної діяльності в місті Баранівка по 
XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка перебуває у власності товариства з обмеженою 
відповідальністю «Форест Полісся-10». 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль 
за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 322 
 

 
Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 0,1202 га по вул.Соборній,5, яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий 
номер – 1820600000:01:001:0479) площею 0,1202 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул.Соборній,5, яка перебуває в комунальній власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки: 

ділянка №1 – 0,0952 га; 
ділянка №2 – 0,0250 га. 
2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 
ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в 
Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії 
міської ради. 

 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 323 
 

 
Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 0,2663 га по вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий 
номер – 1820600000:01:004:1526) площею 0,2663 га для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки: 

ділянка №1 – 0,0500 га; 
ділянка №2 – 0,2163 га. 
2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 
ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в 
Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії 
міської ради. 

 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 324 
 

 
Про припинення права  
користування земельною 
ділянкою 
 
Розглянувши клопотання голови правління Рогачівського сільського споживчого 

товариства Кравчук Г.Ф. про припинення права користування земельною ділянкою для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в зв’язку з продажем нежитлової будівлі, 
керуючись ст.12,141 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою Рогачівському сільському 
споживчому товариству загальною площею 0,0225 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в с.Вишнівка на території Баранівської ОТГ. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0225 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного користування 
землею І-ЖТ №002289 від 22.02.2002 р., який виданий Рогачівському сільському 
споживчому товариству.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 325 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території 
 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул.Соборній,26, керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 
питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади в місті Баранівка по вул.Соборній,26 (Баранівська 
гімназія) для будівництва та обслуговування будівель закладів науки та освіти. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0759.  

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль 
за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                             № не  прийнято 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Козиренку Г.П. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Козиренка Г.П., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Козиренку Григорію Петровичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, в районі 
кладовища. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення та перебуває в користуванні гр.Козиренка Г.П. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Козиренку Г.П. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                                    № 326 
 
Про розгляд депутатського 
звернення Курбатова В.А. 

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

розглянувши депутатське звернення та внесені пропозиції депутата міської ради Курбатова 
В.А. щодо організації обговорення питання діяльності ТОВ «Еко-Нова» на громадських 
слуханнях, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Депутатське звернення Курбатова Віктора Аліджановича щодо організації 
обговорення питання діяльності ТОВ «Еко-Нова» взяти до відома. 

2. При організації чергових громадських слухань включити до порядку денного 
питання діяльності ТОВ «Еко-Нова». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Баранівської міської 
ради Оханського Ю.М. 

 
 

 
 

Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06.2017 року                                                                                                   №327 

 
Про створення комісії,  
щодо ознайомлення з діяльністю ТОВ «ЕКО-НОВА» 

 
 

З метою ознайомлення з діяльністю ТОВ «Еко-Нова» врахувавши пропозиції депутатів 
Баранівської міської ради керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Створити тимчасову комісію щодо ознайомлення з діяльністю ТОВ «Еко-Нова»  в 

наступному складі: 
- Юрчук Юрій Миколайович; 
- Курбатов Віктор Аліджанович; 
- Підгурський Микола Петрович; 
- Лисюк Руслан Михайлович; 
- Строєв Ігор Миколайович; 
- Ковальський Олег Володимирович. 
2. Комісії ознайомитись з діяльністю ТОВ «Еко-Нова» та надати інформацію на 

громадські слухання та на сесію Баранівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Баранівської міської 

ради Оханського Ю.М. 
 
 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06.2017 року                                                                                                   №328 

 
Про зміни до міського  
бюджету на 2017 рік 

 
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону 
України «Про державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи  звернення розпорядників 
коштів та рекомендації бюджетної комісії від 07.06.2017,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями внесеними 

рішеннями від 17.02.2017 №63, від 28.03.2017 №145, від 06.04.2017 №226 та від 05.05.2017 
№249: 

1.1. В пункті 1.1 цифри 107799000 гривень, 104361000 гривень, 3438000 гривень та 
1683100 гривень замінити відповідно цифрами 107867827 гривень, 104176000 гривень, 
3691827 гривень та 1936937 гривень. 

1.2. В пункті 1.2 цифри 108412353,00грн., 101336495,00грн. та 7075858,00грн. замінити 
відповідно цифрами 108481180,00грн., 101462345,00грн. та 7018835,00грн.  

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «Установити в цілому Профіцит загального 
фонду районного бюджету у сумі 2547255,00грн., в тому числі профіцит загального фонду 
районного бюджету 3193255,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. джерелом покриття якого є 
використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету   згідно з додатком №2 
до цього рішення». 

1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «Установити в цілому Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету  у сумі 3160608,00грн., (додаток № 2), в тому числі дефіцит 
спеціального фонду міського  бюджету у сумі 3460608,00грн. (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 3193255,00грн., за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 
спеціального фонду міського бюджету 267353,00грн.; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 300000 гривень, напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 

1.5. В пункті 3 цифри 101336495,00грн. та 7075858,00грн. замінити відповідно 
на101462345,00грн. та 7018835,00грн.  

1.6. Пункт: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1761749,00грн. (додаток №5)» 
викласти в новій редакції: «Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на 
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2221633,00грн. 
(додаток №5)». 

2. Додатки №1-6 викласти в новій редакції та є невід’ємною частиною до цього 
рішення.  

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

 
Міський голова  А.О.Душко 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06.2017 року                                                                                                   №329 

 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень комісії з питань 
планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, прийнятих 
у 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 та рішення комісії з питань  планування, 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, прийнятих в міжсесійний період, 
згідно з додатком (додається). 
 

Міський голова                                                                 А.О. Душко  
 
 

Додаток до рішення 7 сесії 
           8 –го скликання від 08.06.17 р. №329 

1. Рішення бюджетної комісії №3 від 22.05.2017 року «Про зміни до міського бюджету на 2017 
рік». 
2. Рішення бюджетної комісії №4 від 22.05.2017 року «ПроКапітальний ремонт дороги по вул.  
Європейська в м. Баранівка, Баранівського району». 
3. Рішення бюджетної комісії №5 від 22.05.2017 року «Продозвіл на виготовлення  проектно 
кошторисної документації на капітальний ремонт  вул. Соборна в м. Баранівка Баранівського 
району». 
4. Розпорядження № 128-од  від 15.05.2017р. «Про затвердження та розробку зведених 
кошторисних розрахунків». 
5. Розпорядження № 129 від 16.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
6.Розпорядження № 131-од від 17.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
7. Розпорядження № 133-од від 19.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
8. Розпорядження № 134 од від 23.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
9. Розпорядження № 141 од  від 26.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
10. Розпорядження № 142-од від 30.05.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
 

Секретар ради                              Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06.2017 року                                                                                                   №330 

 
Про внесення змін до рішення сесії 
від 30.12.2016 року №22 
«Про встановлення посадового окладу, 
розміру преміальних та рангу посадових 
осіб місцевого самоврядування» 
 
 
                Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 року №268 
«Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст. 21 ЗУ «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», сесія міської ради 
ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до п.п 1.2  п.1рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- перший абзац « 100% надбавки до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
та вислугу років за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи» 
викласти в новій редакції «50% надбавки до посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг та вислугу років за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи» 
2. Внести зміни до п.п 2.1  п.2 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- другий  абзац «здійснювати преміювання в розмірі 200% до посадового окладу з 
врахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати 
преміювання в розмірі 140% до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років» . 
3. Внести зміни до п.п 3.1  п.3 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- другий  абзац «здійснювати преміювання в розмірі 200% до посадового окладу з 
врахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати 
преміювання в розмірі 150% до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років» . 
4. Внести зміни до п.п 4.1  п.4 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- другий  абзац «здійснювати преміювання в розмірі 200% до посадового окладу з 
врахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати 
преміювання в розмірі 140% до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років» . 
5. Внести зміни до п.п 5.1  п.5 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- другий  абзац «здійснювати преміювання в розмірі 200% до посадового окладу з 
врахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати 



преміювання в розмірі 140% до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років» . 
6. Внести зміни до п.п 6.1  п.6 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року 
№22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб 
місцевого самоврядування», а саме: 
- другий  абзац «здійснювати преміювання в розмірі 200% до посадового окладу з 
врахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати 
преміювання в розмірі 135% до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу 
років» . 
7. Всі інші пункти рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року №22 «Про 
встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб місцевого 
самоврядування» залишити без змін. 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А.Савчука. 
 
 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06.2017 року                                                                                                   №331 

 
Про затвердження параметрів 
Бюджету участі на 2017 рік  
та прогнозних обсягів Бюджету 
 участі на 2018 – 2019 роки (нова редакція) 

 
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 7-а сесія 8-го скликання  Баранівської  міської 
ради, 

                                              Вирішила:  
1. Затвердити наступні параметри Бюджету участі на 2017-2018  роки: 
- загальний обсяг видатків (загального та спеціального фонду бюджету без 

міжбюджетних трансфертів) на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію 
проектів:200000 грн.; 

- максимальна тривалість реалізації проекту: з  1  жовтня  по 21 грудня 2017 р.; 
- мінімально можливий вік автора: 15 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– 3 липня   2017 

р.;  
- терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування: 18 

липня  2017– 14 серпня  2017 р.; 



- терміни початку і завершення голосування за проекти:18 серпня  – 22 вересня   
2017 р.; 

- термін визначення проектів-переможців: 25 – 30 вересня 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 управління фінансів  

Баранівської міської ради.  
 

Міський голова                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №332 

 

Про внесення змін до 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 зміни 

до Програми економічного і соціального розвитку об’єднаної громади та міста Баранівка на 

2017 рік, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до  Програми економічного і соціального розвитку об’єднаної громади 

та міста Баранівка на 2017 рік та викласти її в новій редакції  (додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, 

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

 

 

Міський голова                                                 А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №333 

 
Про затвердження зведеного кошторисного  
розрахунку «Капітальний ремонт тротуарів  
по вул. Соборній в м. Баранівка з укладанням тротуарної плитки»  

 
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Соборній в м. Баранівка з укладанням тротуарної плитки»,  міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Соборній в м. Баранівка з укладанням тротуарної плитки»  на суму 190,000 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  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 (Нечипорук Д.В.). 

 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №334 
 

Про надання дозволу на виготовлення  проектно кошторисної 
документації на будівництво приміщення  центру надання 
адміністративних послуг в м. Баранівка Баранівського району 
 

Керуючись ст. 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з 
метою створення особливих стандартів якості надання  адміністративних послуг в 
Баранівській міській ОТГ, міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на виготовлення  проектно кошторисної документації на будівництво 

приміщення центру надання адміністративних послуг в м. Баранівка Баранівського району.. 
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., 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 (Нечипорук Д.В.). 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від  08.06. 2017 року                                                                                                    №335 
 
 
Про зміни в штатному розписі 
Управління надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради 
 

 
Розглянувши лист начальника Управління надання соціальних послуг Баранівської 

міської ради від 06.06.2017 року, враховуючи рішення 6 сесії від 05.05.2017 року № 285, 
рекомендації комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення, керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” Баранівська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку №3  рішення другої сесії 8-го скликання № 39 від 11.01.2017 
року, а саме ввести, додатково, 3 штатні одиниці соціальних робітників та 2 штатні одиниці 
соціальних робітників з комплексного ремонту.  

2. Викласти Додаток №3  рішення другої сесії 8-го скликання № 39 від 11.01.2017 року в 
новій редакції (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 

 
 

Міський  голова                                                     А. О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Додаток  
                                                                                               до рішення 7-ї сесії 

                                                                                                   8-го скликання №335 
                                                                                                     від 8 червня 2017 року 

 
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 сім»ї, дітей та молоді 

1 

Соціальний працівник 5 

Спеціаліст  у справах дітей 1 

Спеціаліст  з обліку пільгових 
категорій громадян 

1 

Спеціаліст  з питань праці та 
соціально-трудових відносин 

1 

Соціальний робітник 29 

Соціальний робітник з 
комплексного ремонту 

2 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер 2 

Інспектор з кадрів 1 
Оператор котельні 1 

Прибиральник службових 
приміщень 

1 

Сестра  медична 3 

Психолог 1 

 ВСЬОГО  52 
 
Секретар ради                                                         Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №336 
 

 
Про зміни в штатному розписі 
відділу освіти 
 

Розглянувши лист начальника відділу освіти Баранівської міської ради від 29.05.2017 
року №322, на виконання вимог «Класифікатора професій ДК 003:2010», відповідно до ст. ст. 
11, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку №2 рішення 6-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради №287 від 05 травня 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 

2. Внести зміни до Додатку №4 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради №67 від 17 лютого 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – 
Пашкевич А.А. 

 
 

Міський  голова                                                     А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 із змінами  
Відповідно до рішення 7-ї сесії 

                                                                                                       8-го скликання №336 
 

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 планування видатків (2) 
5. Провідний спеціаліст з планування доходів 

(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. Провідний спеціаліст з економічних питань 

(1) 
6. Провідний спеціаліст з публічних закупівель 

(1)  
Відділ містобудування та 
архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності 
(стуктурний 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 житлово-

комунальному господарству (1) 
4. Робітник з благоустрою (1) 
5. Бухгалтер (2) 
6. Контролер касир (1) 
7. Водій автотранспортних засобів (8) 
8. Вантажник (7) 
9. Тракторист (3) 
10. Диспетчер (1) 
11. Двірник (11) 
12. Прибиральник територій (11) 
13. Механік (1) 
14. Контролер ринку (1) 
15. Робітник з обслуговування місць 

поховання (5) 
16. Технік-електрик (2) 
 



Центр надання 
адміністративних послуг 
(структурний підрозділ) 

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

Реєстраційна служба  
(структурний підрозділ) 

1. Начальник реєстраційної служби (1) 
2. Завідувач сектору реєстрації місця 

проживання фізичних осіб (1) 
3. Паспортист (3) 
4. Державний реєстратор (2) 

 
Управління надання соціальних 
послуг 
 
(Юридична особа) 

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

соціальних послуг для сімї, 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. Прибиральник службових приміщень (1) 
15. Сестра медична (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. Бухгалтер (14) 
11. Старший економіст (1) 
12. Програміст (1) 
13. Секретар керівника (1) 
14. Інженер з ремонту (1) 
15. Інженер-механік груповий(1) 
16. Прибиральник службових приміщень (1) 
17. Водій (8) 

 
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. Головний спеціаліст з ведення кадрової 

роботи (1) 
6. Головний спеціаліст (1) 
7. Методист 1-ї категорії (1) 
8. Методист (1) 



9. Економіст (1) 
 

Відділ юридичної та кадрової 
роботи 
(структурний підрозділ) 

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

роботи (1) 
5. Спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи,   надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (1) 

6. Інспектор з 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. Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення(1) 
 

 
 

 
Секретар ради                                                                                         Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №4 
із змінами відповідно до рішення 

7-ї сесії 8-го скликання  
від  08 червня 2017 року № 336 

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 
Юрист 
Секретар керівника 
Інженер з ремонту 
Інженер-механік груповий 
Прибиральник службових 
приміщень 
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 

Завідуючийлогопедичним пунктом 1 
Централізована бухгалтерія 
Головний бухгалтер 
Заступник головного бухгалтера 
Бухгалтери 
Старший економіст 
Програміст 

 
1 
1 
14 
1 
1 
 

Всього                                                                                                                              41 
 

 
Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №337 
 

Про дозвіл на виготовлення  проектно кошторисної 
документації на капітальний ремонт тротуарів по вул. Європейська  
 в м. Баранівка Баранівського району 
 

Керуючись ст. 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з 
метою створення особливих стандартів якості надання  адміністративних послуг в 
Баранівській міській ОТГ, міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на виготовлення  проектно кошторисної документації на капітальний 

ремонт тротуарів по вул. Європейськав м. Баранівка Баранівського району.. 
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., 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 (Нечипорук Д.В.). 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06.2017 року                                                                                                   №338 
 
Про проведення конкурсу «Кращий 
закупівельник молока на території  
Баранівської міської ради» 
(регуляторний акт) 
 

З метою здійснення заходів спрямованих на підвищенням активності закупівельників  
молока від населення, стимулювання їх щодо встановлення більш високих цін на молоко  та 
покращення його якості, враховуючи рішення громадських слухань, проведених у 20 
населених пунктах Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та керуючись ст.  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Провести конкурс «Кращий закупівельник молока на території Баранівської міської 
ради». 
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу «Кращий закупівельник молока на 
території Баранівської міської ради», що додається. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н. В. Кокітко. 
 
 
Міський голова                                                                             А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                рішення 7-ї сесії міської ради 
                                                                                                                від 08.06.2017 № 338 
 

Положення про проведення конкурсу  
«Кращий закупівельник молока на території Баранівської міської ради» 

 
І. Загальні положення 

 
1.1 Це Положення розроблене на підставі громадських слухань, проведених в населених 
пунктах Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та визначає порядок 
проведення конкурсу «Кращий закупівельник молока» (далі - Конкурс). 
1.2 Конкурс проводиться з метою:   
- підвищення активності заготівельників у закупівлі молока від населення; 
- моніторингу  процесу закупівлі молока; 
- підвищення престижу закупівельників молока; 
- стимулювання закупівельників до добросовісної конкуренції; 
- правового захисту населення від недобросовісних закупівельників молока. 
1.3 Конкурс проводиться щорічно на добровільних засадах і є відкритим для закупівельників 
молока, які здійснюють його переробку. 
1.4 Організаційно-методичне  забезпечення  проведення Конкурсу здійснює конкурсна 
комісія, затверджена розпорядженням міського голови. 
1.5 Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Баранівської міської ради, а 
також у засобах масової інформації не пізніше, ніж за 15 днів до початку його проведення. 
1.6 Проведення Конкурсу, обробка персональних даних закупівельників молока  здійснюється  
згідно вимог чинного законодавства. 
 

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу . Критерії оцінювання 
 
2.1 Для участі в конкурсі учасники подають до Баранівської міської ради заяву про наміри взяти 
участь в конкурсі та копії документів (перелік додається), але не пізніше ніж за один день  до 
дати проведення конкурсу. 
2.2 Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. 
2.3 На конкурс учасники подають цінову пропозицію вартості послуг на закупівлю молока, де 
зазначається: 
• Ціна (посезонна) за 1 л молока; 
• Територія (населені пункти), де планується здійснювати закупівлю молока у населення; 
•  Термін розрахунку за прийняте молоко. 
2.4 Цінова пропозиція повинна бути викладена в письмовій формі, зазначена цифрами та 
прописом з окремим виділенням  ПДВ, а також мати економічне обґрунтування. 
2.5  Перелік документів, що подаються  для участі в конкурсних торгах: 
1) Копія  Статуту або іншого установчого документу (за відсутності Статуту). 
2) Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП). 
3) Копія ліцензії (сертифікату) Учасника на виконання робіт, завірена печаткою. 
4) Довідка, складена в довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 
• реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  
• керівництво (посада, ім’я по-батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб; 
• форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма ( для юридичних 
осіб). 
5) Копія довідки про включення до Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. 
6) Копія паспорта (для фізичних осіб). 
7) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб). 
8) Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору: 
• для  учасника-юридичної особи: копія документа про призначення на посаду, 
перебування на якій здійснюється відповідно до установчих документів, надає право на 
укладання договору, копія паспорта такої особи; 
• довіреність керівника Учасника на особу, яка уповноважена представляти інтереси 
Учасника, копія паспорта такої особи. 



2.6 Цінову пропозицію учасник має право надіслати поштою або подати особисто, але не пізніше, 
ніж за один день до дати проведення конкурсу. 
2.7 Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями : 
- Ціна за 1 л молока – 80 балів (максимальна оцінка); 
- Термін розрахунку за прийняте молоко - 20 балів (максимальна оцінка). 
 

ІІІ. Учасники Конкурсу 
 
3.1. У конкурсі беруть участь закупівельники молока – молокопереробні підприємства. 
3.2 Учасники зобов’язані дотримуватись  вимог цього Положення, програми Конкурсу. 
 

IV. Вимоги до  учасників конкурсу: 
 

- наявність власного виробництва по переробці молока; 
- відсутність заборгованості по розрахунках за придбане молоко з населенням; 
- відсутність скарг від населення щодо діяльності учасника конкурсу, що 
підтверджується письмовою інформацією відповідних старост (сільського, селищного голови) 
за місцем здійснення  приймання молока. 
 

V. Організаційний комітет Конкурсу 
 
5.1 Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад 
організаційного комітету затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради або 
розпорядженням міського голови 
5.2 Організаційний комітет очолює голова. 
Голова організаційного комітету: 
- розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 
- керує роботою з організації  та проведення Конкурсу. 
5.3 Члени організаційного комітету:  
- здійснюють  організаційну  роботу щодо проведення Конкурсу; 
- забезпечують  порядок проведення Конкурсу. 
5.4 Секретар організаційного комітету: 
- оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу; 
- сприяє висвітленню  результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 
- відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу. 
 

VI. Визначення переможця конкурсу  
 

6.1 Переможець конкурсу визначається на засіданні Організаційного комітету за результатами 
розгляду поданих цінових пропозицій та інших документів, зазначених у цьому Положенні. 
6.2 Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. 
6.3 У разі рівної кількості балів переможцем визначається учасник, який запропонував більшу 
ціну за молоко та має гарну репутацію закупівель молока на інших територіях. 
6.4 Проведення конкурсу оформляється протоколом засідання Організаційного комітету, який 
затверджується розпорядженням міського голови. 
6.5 З переможцем конкурсу Баранівська міська рада укладає договір про співробітництво. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06. 2017 року 
№339 

Про надання дозволу щодо передачі в оренду 
частини нежитлового приміщення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади 
с.Озерянка вул.Лесі Українки,1. 

Розглянувши клопотання начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Ошатюк 
Н.Б. №73 від 04.04.2017 року про надання дозволу на передачу в оренду майна комунальної 
власності Баранівської територіальної громади, а сааме: частини приміщення будинку 
культури загальною площею 17,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Житомирська область 
Баранівський район с.Озерянка вул.Лесі Українки,1, керуючись 5,9 Закону України «Про 
оренду державного та коммунального майна», ст.ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту на передачу в оренду майна 

комунальної власності Баранівської територіальної громади, а саме: частини приміщення 
будинку культури загальною площею 17,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
область Баранівський район с.Озерянка вул.Лесі Українки,1. 

2.Надати дозвіл Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту на виготовлення 
документації з проведення незалежної оцінки частини  приміщення клубу, загальною площею 
17,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська область Баранівський район с.Озерянка 
вул.Лесі Українки,1. 

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

 
 
 
Міський голова                                                                                      А. О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06. 2017 року                                                                                                        №340 
 
Про надання дозволу щодо передачі в оренду 
частини нежитлового приміщення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади 
с.Климентіївка вул.Центральна,28. 
 

Розглянувши клопотання начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Ошатюк 
Н.Б. №95 від 24.05.2017 року про надання дозволу на передачу в оренду майна комунальної 
власності Баранівської територіальної громади, а сааме: частини приміщення будинку 
культури загальною площею 28 кв.м, що знаходиться за адресою: Житомирська область 
Баранівський район с.Климентіївка вул.Центральна,28, керуючись 5,9 Закону України «Про 
оренду державного та коммунального майна», ст.ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту на передачу в оренду майна 

комунальної власності Баранівської територіальної громади, а саме: частини приміщення 
будинку культури загальною площею 28 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
область Баранівський район с.Климентіївка вул.Центральна,28. 

2.Надати дозвіл Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту на виготовлення 
документації з проведення незалежної оцінки частини  приміщення клубу, загальною площею 
28 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська область Баранівський район 
с.Климентіївка вул.Центральна,28. 

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

 
 
 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

від 08.06. 2017 року                                                                                                        №341 
 
Про затвердження звіту про оцінку майна 
площею 13,8 м.кв. будівлі Марківського 
будинку культури, що знаходиться за адресою: 
с.Марківка вул.Першотравнева,35 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення,  площею 13,8 
м.кв. будівлі Марківського будинку культури, що знаходиться за адресою: с.Марківка 
вул.Першотравнева,35, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3555 від 30.05.2017 року 

нежитлового приміщення площею 13,8 м.кв. за адресою: с.Марківка вул.Першотравнева,35, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість об’єкту 
оцінки становить – 10386,00 грн. ( десять тисяч триста вісімдесят шість гривень ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 

 
 

 
 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від  08.06.2017 року                                                                                                    № 342 
 
Про розроблення схеми планування 
території Баранівської ОТГ 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність розроблення схеми 
планування території Баранівської ОТГ, яка є першоосновою для розроблення системи 
стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики,  
відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії  з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення схеми планування території Баранівської об’єднаної територіальної громади в 
рамках проекту «Підтримка розбудови інституційної спроможності ОТГ», що впроваджується 
ГО «Інститут громадянського суспільства» за фінансової підтримки «Вестмінстерської 
фундації за демократію» 

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

 
 
 

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06. 2017 року                                                                                                        №343 
 
Про затвердження звіту про оцінку майна 
площею 41 м.кв. будівлі Зеремлянського 
сільського клубу, що знаходиться за адресою: 
с.Зеремля вул.Вишнівецька,3 
 

Розглянувши звіт про вартість майна, а саме нежитлового приміщення,  площею 41 
м.кв. будівлі Зеремлянського сільського клубу, що знаходиться за адресою: с.Зеремля 
вул.Вишнівецька,3 керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» , міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про вартість об’єкта оцінки 4/3550 від 30.05.2017 року нежитлового 

приміщення площею 41 м.кв. за адресою: с. Зеремля вул.Вишнівецька,3 виконаний суб’єктом 
оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс», відповідно до якого вартість об’єкту оцінки становить – 
26638,00 грн. ( двадцять шість тисяч шістсот тридцять вісім  гривень ). 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити організацію та 
проведення конкурсу щодо передачі приміщення в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Савчука В.А. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від  08.06.2017 року                                                                                                    № 344 
 
 
Про погодження для Відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  укладення договорів 
оренди та дарування 
 
 

Розглянувши лист Кобилянської Світлани Микитівни   від 01.06.2017 року   про її намір 
подарувати відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради  всіх 
старовинних речей (експонатів) згідно поданого опису що додається як подарунок та передати  
в довгострокове користування( Оренду) житловий будинок, що розташований в смт.  Полянка, 
вул.Фрунзе, 4,  який належить  на праві власності заявниці та переобладнений під музей 
українського побуту. 
 

ВИРІШИЛА : 
1. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Ошатюк Н.Б : 
- укласти договір дарування старовинних речей  відповідно  до опису , які 

поставити на баланс. 
- Укласти договір довгострокової оренди житлового будинку за адресою : 

Баранівський район, смт. Полянка, вул. Фрунзе, 4,  для  фактичного використання під музей 
українського побуту. Договір нотаріально посвідчити. 

- Встановити договірну ціну за оренду будинку 1000 грн в місяць. 
2. Бухгалтерії відділу культури сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради 

утворити відповідну комісію по прийняттю речей відповідно додатку 1 та скласти  акт 
прийомки-передачі. 

3. Акт прийомки передачі речей, та предметів (додаток 1)  затвердити на черговій  
сесії Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на  заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради Загорська О.С., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального гозподарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та 
сфери послуг(Курбатов В.А) та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В). 
 

Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від  08.06. 2017 року                                                                                                    № 345 
 
Про затвердження Регламенту  
центру надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради 
 
 

Керуючись ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановиКабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про 
затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», 
рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 30.12.2016 року 
№7 «Про утворення та затвердження структури виконавчих органів Баранівської 
міської ради» Баранівська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Затвердити Регламент центру надання адміністративних послуг Баранівської 

міської ради (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В.та на 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 
(Підгурський М.П.). 

 
 
 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 7-ї сесії 8-го скликання 
міської ради 
від  08.06.2017  № 345 

 

РЕГЛАМЕНТ 

центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради Баранівського району 
Житомирської області 

1. Загальні положення. 
1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради 
Баранівського району Житомирської області (далі – Регламент) встановлює порядок 
діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – центр), зокрема, порядок дій 
адміністраторів центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання 
адміністративних послуг. 
1.2. Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуютьсяЗаконом 
України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, постановою 
Кабінету Міністрів України № 588 від 01.08.2013 року «Про затвердження Примірного 
регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України № 523-р від 16.05.2014 року «Про деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг»,  іншими 
нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг. 
1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України 
«Про адміністративні послуги». 
1.4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням сесії Баранівської 
міської ради Баранівського району Житомирської області. 
1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб центру. 
1.6. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він 
надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо 
суб’єктом надання є посадова особа, − органом, якому вона підпорядковується. 
1.7. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівник 
адміністративного органу готує відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, 
інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення - внесення 
змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та 
технологічних карток. 
1.8. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка 
надається через центр та передача результату надання адміністративної послуги заявнику 
здійснюється виключно в центрі. 
1.9. Видача документів в центрі здійснюється адміністраторами в порядку, визначеному 
законодавством. 
1.10. Графік роботи центру  затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. 

2. Вимоги щодо подання інформації про центр 
2.1. У центрі розміщується та є загальнодоступною така інформація: 
- структура та режим роботи центру; 
- перелік адміністративних послуг, які надаються центром; 
- інформаційні картки адміністративних послуг; 
- формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення; 
- адреса веб-сайту центру, електронна пошта центру; 
- Положення про центр та Регламент центру; 
- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг. 
2.2. Перелічені документи розміщуються на стендах у зручному та доступному для замовників 
чи відвідувачів місці у зоні очікування. 
2.3. Центр підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті міської ради), де 
розміщується інформація, зазначена у п. 2.1 Регламенту, а також інформація про місце 
розташування центру шляхом постійного оновлення розміщеної інформації. 

3. Перший контакт центру з суб’єктом звернення 
3.1.Загальне консультування суб’єктів звернень забезпечують адміністратори. 
3.2. Адміністратор  за необхідності: 



- надає повну інформацію щодо діяльності центру та адміністративних послуг; 
- надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги; 
- надає іншу допомогу, яка пов'язана із одержанням адміністративних послуг. 

4. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП 
4.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання 
адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату 
надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у 
центрі.  
4.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, в тому 
числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою 
(рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.  
4.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта 
звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та 
засвідчують його/її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини 
представництва). 
4.4. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється працівниками центру відповідно до 
інформаційних карток. 
4.5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл 
суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, 
необхідних для надання адміністративної послуги.  
4.6. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація 
про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках. 
Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та 
печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату  його складання, 
реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник 
опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у 
центрі електронного документообігу – в електронній формі.    
 4.7. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати 
бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання 
адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а 
також бажаний спосіб передачі суб’єктові зверненнярезультату надання адміністративної 
послуги(особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також 
зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі. 
4.8. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних 
до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі 
присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви 
і в описі вхідного пакету документів. 
4.9. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, 
адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету 
документів  електронною поштою  чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за 
можливості).   
4.10. Працівник центру має право зареєструвати вхідний пакет документів лише при наявності 
усіх документів, необхідних для надання послуги, передбачених в інформаційній картці. 
4.11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно 
повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність 
негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний 
пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у 
відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також 
негайно повідомляється телефоном.  
4.12. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом 
звернення лише через центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. 
При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на 
заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується 
підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).  



4.13. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, 
рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.  
4.14. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій 
та/або електронній формі, за потреби (і за можливості)здійснює її копіювання та/або 
сканування.  
4.15. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у 
паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про 
послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених 
суб’єктів надання адміністративної послуги. 

5. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 
5.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 4 цього Регламенту, адміністратор не пізніше 
наступного робочого дня після отриманнявхідного пакету документів зобов’язаний направити 
(передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до 
компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що 
робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням дати та суб’єкта надання 
адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) 
адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету 
документіввносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або 
електронній формі. 
5.2. Передача справ у паперовій формі від центру виконавцям здійснюється у порядку 
визначеному органом, що прийняв рішення про утворення центру. 
5.3. Передача справ виконавцям здійснюється спеціально визначеною особою або 
адміністратором центру. 
5.4. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, 
визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги. 
5.5. Виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення 
справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до центру. 
5.6. Адміністратор центру у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної 
послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів. 
5.7. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (не 
задовільного) для замовника рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від 
замовника додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього 
рішення, та, відповідно, забезпечити право замовника на участь у процесі прийняття рішення. 
У будь-якому разі додаткове отримання пояснень, інформації, документів від замовника 
здійснюється лише через центр. 

6. Передача результатів надання адміністративних послуг 
суб’єкту звернення 

6.1. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання 
результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання 
адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб 
(телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку). 
6.2. Результат надання адміністративної послугипередається суб’єктові звернення особисто (в 
тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та 
документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених 
законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами 
поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.  
6.3. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє 
інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній 
формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові 
звернення. 
6.4. Контроль за проходженням адміністративної справи та дотриманням строків її вирішення 
покладається на начальника та адміністраторів центру. 
6.5. Факт отримання результату надання адміністративної послугипідтверджується підписом 
суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у 
випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання 



адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у центрі у паперовій та/або 
електронній формі. 
6.6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе 
виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник центру.  
6.7. У центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у 
паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява 
суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені 
органом, який прийняв рішення про утворення центру. Всі матеріали справи зберігаються у 
суб’єкта надання адміністративної послуги. 
6.8. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні 
адміністративної послуги, замовник має право повторно подати вхідний пакет документів, 
необхідних для надання адміністративної послуги, у порядку, передбаченому цим 
Регламентом. 
6.9. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної 
послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком 
не усунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для 
попередньої відмови). 

7. Процедури оскарження 
7.1. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність персоналу центру, якщо 
вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси. 
7.2. Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, працівників центру є 
начальник центру або особа яка його заміщає.  Суб'єктом розгляду скарги на дії чи 
бездіяльність начальника центру є міський  голова у порядку, визначеному Законом України 
"Про звернення громадян". 
7.3.  Керівник центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту 
її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи 
вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник центру має право 
подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації 
скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом 
звернення спосіб.  
7.4. Керівник центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, 
в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників 
центру. 
7.5. Адміністративні акти, отримані через центр, оскаржуються у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 
 

Секретар ради      Ю.М.Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від  від 08.06. 2017 року                                                                                                  № 346 
 
Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання 
адміністративних послуг 
Баранівської міської ради 
 
 

Керуючись статтею 26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про 
затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  
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 перелік адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг Баранівської міської ради (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 
(Підгурський М.П.). 
 
 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 7-ї сесії 8-го скликання 
міської ради 
від  08.06.2017  № 346 

 
 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних 

послуг  Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Назва послуги 

1 Державна реєстрація створення юридичної особи  
 

2 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 
зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

3 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів  
юридичної особи  

4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на 
діяльність на підставі власного установчого документа 

5 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі 
модельного статуту 

6 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  
7 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо 
припинення юридичної особи 

8 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формуваньрішення про відміну рішення 
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом 
щодо припинення юридичної особи 

9 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи  

10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 
11 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації 
12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи  
13 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи 
14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи  
15 Державна реєстрація фізичної особи- підприємця 
16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань 
18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

– підприємця за її рішенням 
19 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
20 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
21 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного 
реєстратора прав на нерухоме майно. 

22 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного 
реєстратора прав на нерухоме майно 

23 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та 
суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав 
на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної 
реєстрації прав 

24 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 
25 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження 

права на нерухоме майно 
26 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
27 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 
28 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и і 45-и 

річного віку 
 
 
 

Секретар ради      Ю.М.Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06. 2017 року                                                                                             № 347 
 
Про внесення змін до  Положення про  
сектор реєстрації місця проживання 
фізичних осіб Баранівської міської 
ради та затвердження його в новій 
редакції  

 
Керуючись статтею 26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016р. №207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»,  рішення першої 
сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 30.12.2016 року №7 «Про 
утворення та затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради» 
Баранівська міська рада     

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

Баранівської міської ради, затвердженого рішенням  п’ятої сесії 7-го скликання від 14.04.2016 
року №171 «Про створення сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб Баранівської 
міської ради». 

2. Затвердити Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 
реєстраційної служби Баранівської міської ради в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.). 
 

 
Міський голова      А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 7-ї сесії 8-го скликання 
міської ради 
від  08.06.2017  № 347 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб реєстраційної служби 

Баранівської міської ради 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб реєстраційної служби Баранівської 
міської ради (далі – Сектор) є  структурним підрозділом реєстраційної служби Баранівської 
міської ради. 
1.2. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Баранівській міській раді, її 
виконавчому комітету,  міському голові, першому заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради та начальнику реєстраційної служби. 
1.3. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 
1.4. Сектор має відповідні штампи та печатки, необхідні для виконання  повноважень та обов’язків, 
покладених на нього. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ 
2.1. Сектор  утворений  з метою реалізації державної  політики  у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених законодавством України, 
нормативно-правовими актами та даним Положенням. 

2.2. Основними  завданнями  Сектору є: 
2.2.1.Забезпечення виконання  покладених на органи місцевого самоврядування повноважень 
щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб. 
2.2.2.Забезпечення реалізації фізичними особами своїх прав у сферах  реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування осіб. 
2.2.3. Формування, ведення  Реєстру територіальної громади. 
2.2.4. Забезпечення формування карток реєстрації особи, адресних карток та інших 
документів, отриманих та створених працівниками  Сектору. 
2.2.5.Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних 
документів. 
2.2.6. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб . 
2.2.7. Проведення  аналізу міграційної ситуації на території громади. 
2.2.8. Розгляд звернень громадян, що належать до його компетенції. 
2.2.9. Забезпечення захисту персональних даних. 
2.2.10. Здійснення  інших  повноважень,   передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру». 

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
3.1. Сектор очолює завідувач сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб 
реєстраційної служби Баранівської міської ради (далі – завідувач сектору), якого призначає на 
посаду та звільняє з посади Баранівський міський голова, у порядку, визначеному 
законодавством.  
3.1.1. Завідувач  Сектору, крім решти працівників Сектору, має статус   посадової   особи   
органів   місцевого самоврядування, його  основні права, обов’язки, відповідальність, умови 
оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами. 
3.1.2. Завідувач сектору здійснює керівництво його діяльністю, у межах наданих повноважень, 
несе персональну відповідальність за організацію діяльності  Сектору.  



3.1.3. Організовує роботу Сектору щодо виконання покладених на нього завдань, проводить 
наради, надає пропозиції до плану роботи реєстраційної служби. 
3.1.4.Організовує  виконання  рішень  Баранівської міської  ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень Баранівського міського голови, першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради,  вказівок начальника реєстраційної служби. 
3.1.5. Розподіляє функціональні обов’язки працівників Сектору, розробляє і вносить на 
затвердження міському голові посадові інструкції за погодженням начальника реєстраційної 
служби. 
3.1.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Баранівського міського голови, першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради,   цим Положенням. 

4. КОМПЕТЕНЦІЯ СЕКТОРУ 
4. До компетенції Сектору у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб належать такі повноваження: 
4.1.Здійснення     реєстрації/зняття    з    реєстрації       місця      проживання/ 
перебування фізичних осіб. 
4.2. Видача довідок за встановленими формами. 
4.3. Ведення  Реєстру територіальної громади. 
4.4. Ведення адресної картотеки. 
4.5. Надання звітності до відповідних органів державної влади, організацій, установ. 
4.6. Виконання інших повноважень, покладених на Сектор, відповідно до законодавства 
України, актів міської ради, виконавчого комітету, Баранівського  міського голови, першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради, вказівок начальника 
реєстраційної служби. 

5. ПРАВА СЕКТОРУ 
Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими 

нормативними актами, Сектор має право:  
5.1.Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.  
5.2.Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. 
5.3.Скликати наради з питань, які належать до його компетенції. 
5.4. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти,у межах компетенції, їх 
проведенню. 

6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕКТОРУ 
6.1.Сектор утримується за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської ради. 
6.2. Гранична чисельність працівників  Сектору затверджується рішенням сесії Баранівської 
міської ради за поданням начальника реєстраційної служби.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ 
7.1. Працівники  Сектору  повинні  сумлінно  виконувати свої посадові обов’язки, шанобливо 
ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури 
спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Сектору чи 
негативно вплинути на репутацію Баранівської міської ради, її виконавчих органів та 
посадових осіб. 
7.2. Працівники Сектору несуть відповідальність згідно з законодавством України.  
7.3.Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників Сектору, 
при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством 
порядку. 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Припинення діяльності Сектору  здійснюється рішенням Баранівської міської  ради. 
8.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його 
прийняття 
 
 
 

Секретар ради                                                                       Ю.М. Оханський 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
7 сесії  8 скликання  

 
від 08.06. 2017 року                                                                                                    № 348 
 
Про затвердження Положення про 
реєстраційну службу Баранівської 
міської ради 

 
Керуючись статтею 26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», 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 про реєстраційну службу Баранівської міської ради 

(додається). 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.). 

 
 
 
 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 7-ї сесії 8-го скликання 
міської ради 
від  08.06.2017  № 348 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про реєстраційну службу  Баранівської міської ради 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Реєстраційна служба Баранівської міської ради (далі – Служба) є  виконавчим органом  
Баранівської  міської ради, утворена   рішенням 1 сесії           8 скликання Баранівської міської  
ради №7 від 30.12.2016 “Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради».  
1.2. Служба у своїй діяльності є підзвітною і підконтрольною Баранівській міській раді, її 
виконавчому комітету, Баранівському міському голові і підпорядкованою першому 
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради. 
1.3. Служба  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 
1.4. Служба має відповідні штампи та печатки, необхідні для виконання, покладених на неї 
повноважень та обов’язків.   

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО СЛУЖБИ 
2.1. Служба не є юридичною особою. 
2.2. Служба утримується за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської ради. Гранична 
чисельність працівників Службизатверджується рішенням сесії Баранівської міської ради.  

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ 
3.1. Метою Служби є реалізація, на території об’єднаної громади, державної політики у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених законодавством України, 
нормативно-правовими актами та даним Положенням. 

3.2.  Основними  завданнями  Служби є: 
3.2.1.Забезпечення виконання  покладених    на    органи місцевого самоврядування 
повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування осіб. 
3.2.2.Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців,реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
осіб. 
3.2.3.Формування, ведення та надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців 
та громадських формувань, Реєстру територіальної громади. 
3.2.4.Забезпечення, у межах своїх повноважень, захисту прав і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб. 
3.2.5.Організаційно - методологічне забезпечення центру надання адміністративних послуг  з 
питань, що належать до її компетенції. 
3.2.6.Забезпечення формування реєстраційних справ та організація передачі за їх місцем 
зберігання, формування карток реєстрації особи, адресних карток та інших документів, 
отриманих та створених працівниками  Служби. 
3.2.7.Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних 
документів. 
3.2.8.Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних 



осіб, фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб. 
3.2.9. Забезпечення захисту персональних даних. 
3.2.10.Здійснення інших повноважень, передбачених Законами України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постановою 
Кабінету Міністрів України                     «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру». 
3.3. Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради та його структурними підрозділами, іншими органами місцевого 
самоврядування, районними державними адміністраціями, територіальними органами 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, 
установами, організаціями, об’єднаннями громадян. 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ 
4.1. Службу очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Баранівський 
міський голова, у порядку, визначеному законодавством.  
 4.1.1. Начальник Служби здійснює керівництво її діяльністю, у межах наданих повноважень, 
несе персональну відповідальність за організацію діяльності  Служби.  
4.1.2. Організовує роботу Служби щодо виконання покладених на неї завдань, проводить 
наради, надає пропозиції до плану виконавчого комітету та його діяльності, а саме 
удосконалення роботи персоналу, політики якості, стратегії дій. 
4.1.3. Вносить пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису  Служби. 
4.1.4. У процесі реалізації завдань та функцій Служби забезпечує взаємодію  з іншими 
виконавчими органами міської ради. 
4.1.5.Організовує  виконання  рішень  Баранівської міської  ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень Баранівського міського голови, першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради. 
4.1.6. Розподіляє функціональні обов’язки працівників Служби, розробляє і вносить на 
затвердження міському голові посадові інструкції посадових осіб Служби. 
4.1.7. Здійснює функції державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців.   
4.1.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями  
виконавчого комітету, розпорядженнями Баранівського міського голови, першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради,  цим Положенням. 
4.2. До складу Служби  входить сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 
реєстраційної  служби  Баранівської міської ради.  
4.2.1. Сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб Служби  очолює завідувач сектору 
реєстрації місця проживання фізичних осіб реєстраційної служби Баранівської міської ради, 
якого призначає  та звільняє з посади голова Баранівської міської ради, у порядку, 
визначеному законодавством. 
4.3. Інших працівників Служби  призначає на посади та звільняє з посад голова Баранівської 
міської ради за поданням начальника Служби. 

5. КОМПЕТЕНЦІЯ СЛУЖБИ 
5.1.  До компетенції Служби у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
належать такі повноваження:  
5.1.1. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
5.1.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації з 
нього. 
5.1.3. Забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
5.1.4. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
5.1.5. Внесення записів про скасування державної реєстрації прав. 
5.1.6. Забезпечення формування та передачі, у встановленому законодавством порядку,  
реєстраційних справ та реєстраційних дій. 
5.2. До компетенції Служби у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
 підприємців належать такі повноваження:  



5.2.1. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
проведення інших реєстраційних дій, відповідно до норм законодавства. 
5.2.2. Формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
 підприємців та громадських формувань,  надання відомостей з нього. 
5.2.3. Проведення державної  реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів 
юридичної особи. 
5.2.4. Проведення державної реєстраціїї включення відомостей про фізичну особу – 
підприємця, юридичну особу, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань. 
5.2.5. Проведення  державної  реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації, реорганізації. 
5.2.6. Проведення  державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця. 
5.2.7. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію на 
підставі рішень суду. 
5.2.8.Забезпечення формування та передачі, у встановленому законодавством порядку,  
реєстраційних справ та реєстраційних дій. 
5.3. До компетенції Служби у сфері  реєстрації місця проживання та місця перебування, зняття 
з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб належать такі повноваження: 
5.3.1.Здійснення     реєстрації/зняття    з    реєстрації       місця      проживання/ 
перебування фізичних осіб. 
5.3.2. Видача довідок за встановленими формами. 
5.3.3. Ведення  Реєстру територіальної громади. 
5.3.4. Ведення адресної картотеки. 
5.3.5. Надання звітності до відповідних органів державної влади, організацій, установ. 
5.4. Виконання інших повноважень, покладених на Службу, відповідно до законодавства 
України, актів міської ради, виконавчого комітету, Баранівського  міського голови, першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради. 

6. ПРАВА СЛУЖБИ 
Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, 

іншими нормативними актами, Служба має право:  
6.1.Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до її компетенції.  
6.2.Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 
6.3.Отримувати від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 
6.4.Скликати наради з питань, які належать до її компетенції. 
6.5.Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, 
нарадах, які проводяться у міській раді. 
6.6.Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів 
нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які 
проводить Служба відповідно до покладених на неї обов’язків. 
6.7. Заслуховувати звіти про роботу керівникапідпорядкованого структурного підрозділу. 
6.8. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах 
компетенції, їх проведенню. 

7.  ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ 

7.1. Служба утримується за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської ради.  
7.2. Основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового 
забезпечення працівників Служби, які мають статус  посадових осіб органів місцевого 
самоврядування  визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», працівників без статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування   
(паспортистів) - Кодексом законів про працю України та  іншими законодавчими актами.  



7.3. За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації працівники  Служби мають 
право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за 
державну реєстрацію. 
7.4. Порядок виплати та розмір винагороди для працівників, які перебувають у трудових 
відносинах із Службою, встановлюються Баранівською міською радою. 
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 
8.1. Працівники  Служби  повинні  сумлінно  виконувати свої  службові обов’язки, шанобливо 
ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури 
спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Служби чи 
негативно вплинути на репутацію Баранівської міської ради, її виконавчих органів та 
посадових осіб. 
8.2. Працівники Служби несуть відповідальність згідно з законодавством України.  
8.3. Матеріальна   шкода,  завдана  незаконними діями чи бездіяльністю працівників Служби 
при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством 
порядку. 
 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
9.1. Припинення діяльності Служби  здійснюється рішенням Баранівської міської  ради за 
поданням голови відповідно до вимог чинного законодавства України. 
9.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його 
прийняття. 
 
 

Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 

7 сесія 8 скликання 
 

від 08.06.2017р.                     №349 
Про надання дозволу про введення 
в експлуатацію вуличного освітлення 
 

Розглянувши звернення заступника міського голови Савчука В.А. щодо необхідності 

введення в експлуатацію вуличного освітлення, керуючись  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на введення в експлуатацію вуличного освітлення за такими точками: 
- КТП №220 по вул. Польовій ; 
2. Надати дозвіл на введення в експлуатацію світлофорного об’єкту на перехресті 

вулиць Звягельська –Європейська –Я. Мудрого. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука В.А. 
 

 
 

 
Міський голова                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

7 сесія 8 скликання 
 

від  08. 06.2017р.                                                                                               №     350 
Про делегування представників  
Баранівської міської ОТГ до Госпітальної ради.  
 
Розглянувши лист голови Новоград-Волинської міської ради В.Л. Весельського від 

18.05.2017 року № 01-10/1057,  відповідно до наказу МОЗ України від 20.02.2017 року №165 

«Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ»    керуючись ст.25, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати від Баранівської міської ОТГ в  Госпітальну раду Новоград-

Волинського госпітального округу: 

- Душка Анатолія Олександровича – голову Баранівської міської ради; 

 - Парфенюк Тамару Петрівну  - депутата Баранівської міської ради, завідувача ФАПу 

с. Смолдирів Баранівського району. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В.та на комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  
(Пашкевич А.А.).  

 
Міський голова                         А.О. Душко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
08. 06. 2017 року № 351 

 
Про зміни в штатному розписі 
бібліотечних та клубних 
працівників відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 
 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 02.06.2017 року № 102, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись 
ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Внести зміни до Додатку № 3 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
№ 98 від 17 лютого 2017 року зі змінами відповідно до рішення 6 сесії № 291 від 05.05.2017 
року:  
         - скоротити посаду бібліотекаря ІІ категорії  с.Берестівка- 0,5 ст.; 
         - скоротити посаду  бібліотекаря с.Явне – 0,5 ст.  
          2.Внести зміни до Додатку № 3 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
№ 99 від 17 лютого 2017 року зі змінами відповідно до рішення 6 сесії № 291 від 05.05.2017 
року:  

- ввести додатково 0,5 ст, завідуючого клубом с. Жари та перевести його на 1 ст. з 
покладанням обов’язків по обслуговуванню користувачів Жарівської сільської 
бібліотеки; 
- ввести додатково 0,5 ст. завідуючого клубом с.Берестівка та перевести його на 1 ст. з 
покладанням обов’язків по обслуговуванню користувачів Берестівської сільської 
бібліотеки; 
- ввести додатково 0,5 ст. завідуючого клубом с.Явне та перевести його на 1 ст. з 
покладанням обов’язків по обслуговуванню користувачів Явненської сільської 
бібліотеки; 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
Міський  голова                                                     А.О. Душко  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 3 
рішення 3-ї сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 
№ 98 від 17 лютого 2017 року 
зі змінами: 
відповідно до рішення 6 сесії 
№ 291 від 05.05.2017 року 
відповідно до рішення 
7-ї сесії №351 
від 08 червня 2017 року 

 
Штатний розпис  

бібліотечних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради  

1.смт. Полянка     завідувач бібліотеки – 1 ст.;   
2.с.Рогачів   завідувач бібліотеки – 1 ст.;   
3.с. Смолдирів   завідувач бібліотеки – 1 ст. ;   
4.с.Климентіївка    бібліотекар І категорії – 0,5 ст.;   
5.с.Суємці  завідувач бібліотеки – 1 ст.;  
6.с.Зеремля завідувач бібліотеки – 1 ст;   
7.с.Мирославль  бібліотекар 1 категорії – 0,5 ст.;   
8.с.Йосипівка бібліотекар 1 категорії – 0,5 ст.;   
9.с.Кашперівка  бібліотекар 2 категорії – 0,5 ст.;   
       10.с.Вірля  бібліотекар 1 категорії – 0,5 ст.;   
       11.с.Табори бібліотекар – 0,5 ст.; 
       12.с.Марківка бібліотекар – 0,5 ст.; 
       13.с.Стара Гута бібліотекар – 0,5 ст.; 
       14.с.Гриньки бібліотекар – 0,5 ст. 
 
Секретар ради                                                                                      Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                             Додаток № 3                                                           
рішення 3 сесії 8 скликання 

                                                                              Баранівської міської ради 
                                                                           від 17.02. 2017 р.  № 99 

                                                                                      зі змінами: 
                                                                   до рішення 6-ї сесії 

                                                                       8-го скликання № 291 
                                                               від 05.05.2017 р.  

                                                                                      відповідно  до рішення  
  7-ї сесії № 351 від 08.06. 2017 р. 

 
 

Штатний розпис 
Клубних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради 
        1. смт.Полянка  БК:  -  директор – 1 ст.; художній керівник – 1 ст.;  
        2. с. Климентіївка  БК: -  директор – 1 ст.;   
        3. с.Вірля  СК: -  завідуюча   – 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.; художній керівник – 1 ст. 
        7.  с.Жари СК : -  завідуюча   – 1 ст. 
        8.  с.Зеремля СК:  -  завідуюча  – 1 ст.;  
        9. с.Середня СК:   - завідуюча  – 0,5 ст. 
       10. с.Берестівка  СК:  - завідуюча  – 1 ст. 
       11.с.Мирославль БК: -  директор – 1 ст.;  художній керівник – 0,5 ст. 
       12. с.Йосипівка СК:  -  завідуюча  - 1 ст. 
       13. с.Табори СК:  -  завідуюча   – 0,5 ст. 
       14. с.Марківка СБК:  - директор – 1 ст.;  художній керівник – 0,5 ст., 
прибиральник службових приміщень – 0,5 ст.;  
       15. с.Стара Гута СК:  - завідуючий   – 1 ст.; 
      16. с.Явне СК:  - завідуючий   – 1 ст. 
      17. с.Лісове СК:  - завідуюча   – 0,5 ст. 
      18. с.Кашперівка СБК: - директор – 1 ст.;  
      19. с.Гриньки СК: - завідуюча   – 1ст.;  
      20. с.Озерянка СК: - завідуючий   – 0,5ст. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
08 червня 2017 року №352 
 

Про зміни в штатному розписі 
дитячо-юнацької спортивної школи 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 02.06.2017 року №102, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись 
ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку № 1 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради  
від 17 лютого 2017 року № 101 зі змінами згідно рішення 6-ї сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради № 290 від 05 травня  2017 року:  

- скоротити посаду тренера з легкої атлетики 0,5 ст. смт. Кам’яний Брід; 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 

Міський  голова                       А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Додаток № 1 
рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради  від 17 лютого 2017 року  
№ 101  
зі змінами: 
відповідно рішення 6-ї сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради № 290 від 05 
травня  2017 року 
відповідно до рішення 7-ї сесії №352 
від 08  червня 2017 року 
 
 

 
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  – 1,5 ст. 
6. Тренер по легкій атлетиці – 2,5 ст. 
7.  Сестра медична – 1 ст. 

Секретар ради                                                                                         Ю.М. Оханський 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
08.06. 2017 року №353 
 

Про зміни в штатному розписі 
Баранівської школи мистецтв 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської 

міської ради від 02.06.2017року №102, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись 
ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. З метою виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України, щодо забезпечення потреби 

в коштах на оплату праці працівникам Баранівської школи мистецтв, внести зміни до додатку 
№2 рішення 3-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради №103 від 17 лютого 2017 року, 
(зміни зазначені в додатку). 

2. Скоротити вакансії викладачів: 

- Духові інструменти – 0,56 ст.; 

- Народний відділ – 0,67 ст.; 

- Фортепіано – 0,94 ст.; 

- Хореографія – 1,11 ст.;   
Скоротити посади викладачів:  

- Хореографія – 0,28 ст. смт. Кам’яний Брід; 

- Хореографія – 1,11 ст. с.Рогачів.             
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 
 
Міський  голова                                                     А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Додаток №2 
До рішення 3 -ї сесії 8-го скликання   
Баранівської міської ради  
№103 від 17 лютого 2017 року 
зі змінами відповідно до рішення                
7-ї сесії 8-го скликання                      
Баранівської міської ради            
№353 від 08.06.2017 року  
 

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС 

Баранівської 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 -1,56 ст. 
7. Викладач по класу фортепіано – 1,56 ст.; - 1,67 ст.; - 1,56 ст. 
8. Викладач по класу баяна – 1 ст.; - 1,56 ст.; - 0,5 ст.; - 0,94 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 – 1,44 ст. 
12. Викладач по класу духових інструментів – 1,56 ст.; - 1,44 ст.; - 1,11 ст. 
13. Викладач по класу теорії – 1 ст.; - 1,67 ст. 
14. Викладач по класу хореографії – 1,67 ст. 
15. Художній клас – 1,56 ст.; - 1 ст. 
16. Викладач естрадного мистецтва – 1,56 ст.; - 1 ст. 
 
 
Секретар ради                                                                                      Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
08.06. 2017 року №  354 
 

Про зміни в штатному розписі 
Комунальної установи « Історико-
краєзнавчий народний 
музей»Баранівської міської ради 

 
Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради від 02.06.2017 року №102, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись 
ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни до Додатку № 2 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради  

від 17 лютого 2017 року № 102  :  
- ввестидо штатного розпису Комунальної установи « Історико-краєзнавчий народний 

музей» Баранівської міської ради посаду завідуючого етнографічного відділу смт.Полянка; 
2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 

 
Міський  голова                                                    А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 2  
рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради 
від 17 лютого 2017 року № 102  :  
зі змінами відповідно до рішення                
7-ї сесії 8-го скликання                      
Баранівської міської ради            
№354 від 08.06.2017 року  

 
ШТАТНИЙ  РОЗПИС 

Комунальна установа «Історико - краєзнавчий  народний музей»  
Баранівської  міської  ради 

1. Директор     -  1ст.; 
2. Завідувач  відділом  музейних  цінностей з  фарфору  - 1ст.; 
3. Завідувач етнографічного відділу смт. Полянка – 1 ст.; 
4. Прибиральниця службових  приміщень  -  1 ст. 

 
 
 

Секретар ради                                                                                      Ю.М. Оханський 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 

7 сесія 8 скликання 
 

від  08.06.2017р.                     №355 
Про надання згоди відділу культури, 
сім`ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради на  звернення 
до  Міністерства культури України 
щодо отримання дозволу на закриття 
клубних і бібліотечних установ 

 
 
 

Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради від 02.06.2017 року №102, враховуючи рекомендації комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, керуючись 
п.3 ст.22 Закону України «Про культуру» ст.ст. 25, 26  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. У зв’язку з недостатністю жителів для ефективної роботи клубних і бібліотечних 

установ  с.Смолка – 110 жителів ( бібліотека, клуб), с.Іванівка - 92 жителі (клуб), с.Острожок – 
464 жителі (бібліотека), с.Володимирівка  - 56 жителів (клуб), м. Баранівка ( мікрорайон Заріччя 
бібліотека) надати згоду начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Надії  Богданівні  звернутись до Міністерства культури України про їх 
виключення з базової мережі закладів культури та бібліотек відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради – Загорську О.С. та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 

Міський  голова                      А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
від  08 червня   2017р.                                                                                          № 356 
 
Про перенесення питання  
Про внесення змін до рішення №124 
від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання 

 
 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. та 
заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна про необхідність внесення змін до рішення №124 від 
17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Перенести розгляд питання Про внесення змін до рішення №124 від 17.02.2017 року 
3 сесії 8 скликання на наступну сесію. 

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

. 
 
 
 
 
Міський голова                                                     А.О. Душко  
 
 

 


