
        

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

від 01 серпня  2017                                                                                                            №468 

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 31.07.2017, 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, від 

05.05.2017 №249, від 08.06.2017 №328 та від 17.07.2017 №360: 

1.1. В пункті 1.1 цифри 114980682,00грн., 110849283,00грн., 4131399,00грн. та 

2376499,00грн. замінити відповідно цифрами 123918299,28грн., 113856300,28грн., 

10061999,00грн. та 8307099,00грн. 

1.2. В пункті 1.2 цифри 115594035,00грн., 107415039,00грн. та 8178996,00грн. 

замінити відповідно цифрами 124531652,28грн., 107459256,28грн. та 17072396,00грн.  

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит 

загального фонду міського бюджету у сумі 5751044,00грн., в тому числі профіцит загального 

фонду міського бюджету 6397044,00грн.,  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: «1.4. Установити в цілому Дефіцит  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 6364397,00грн., (додаток №2), в тому числі 

дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 6664397,00грн. (в тому числі 

джерелами покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 63970444,00грн., за рахунок залишку 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 107415039,00грн. та 8178996,00грн. замінити відповідно на 

107459256,28грн. та 17072396,00грн. 

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

рішення.  

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

з питань бюджету. 

        Міський голова           А.О.Душко 



        

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

 

від 01 серпня  2017                                                                                                            №469 

Про затвердження розпоряджень 
міського голови  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 9 сесії 
№ 469   від 01.08.17 р.  

1. Розпорядження № 189-од від 20.07.2017р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисної документації на «Капітальний ремонт а/д С060235 Баранівка – Деревищина 

через Кашперівку км 8+600-км 13+700». 

2. Розпорядження № 190-од від 20.07.2017р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисної документації на «Капітальний ремонт а/д С060220  Озерянка – Гриньки км 

0+000-км 2+100;км 3+500-7+100». 

3. Розпорядження № 191 од від 21.07.2017р «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017р.». 

4. Розпорядження № 194-од від 25.07.2017р «Про внесення змін до міського бюджету». 

 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

від 01 серпня  2017                                                                                                            №470 

Про внесення змін до  структури 
виконавчого апарату Баранівської 
міської ради  

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 26  Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури виконавчого апарату Баранівської міської ради, 

(додаються). 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель внести відповідні зміни до штатн 

3. ого розпису працівників виконавчого апарату Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                 А.О. Душко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Додаток 

                                                                                                      до рішення дев'ятої сесії 

                                                                                                      8-го скликання №470 

                                                                                               від 01.08.2017 року 

 
СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

№ 
 п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних 
одиниць 
 

1 Міський голова 1 

2 Секретар міської ради 1 

3 Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу 

ради 

1 

4 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 2 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

6 Інженер з охорони праці 1 

7 Староста 12 

8 Діловод 12 

9 Секретар керівника 1 

10 Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 1 

11 Сторож 2 

12 Радник 1 

13 Опалювач 12 

14 Прибиральник службових приміщень 2 

15 

Начальник управління фінансів  1 

Заступник начальника управління 

 

1 

Головний спеціаліст з бюджетних питань 

 

1 

Спеціаліст з планування видатків 2 

Провідний спеціаліст з планування доходів  

 

1 

Бухгалтер  1 

16 Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій 

та закупівель  

 

1 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 1 

Провідний спеціаліст з інвестиційних питань 

 

1 

Спеціаліст з бухгалтерського обліку 

 

4 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

 

1 

Провідний спеціаліст з публічних закупівель. 1 

17 Начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності  

 

1 

Провідний спеціаліст з організації ефективного використання енергії 1 

Спеціаліст містобудування та архітектури 

 

1 

Спеціаліст 1-ї категорії з питань земельних ресурсів  

 

2 

Спеціаліст з питань комунальної власності 

 

1 

Спеціаліст землевпорядник 1 

18 Начальник відділу благоустрою та житлово-комунального господарства  1 



Головний спеціаліст з житлово-комунального господарства 1 

Спеціаліст з благоустрою та охорони навколишнього середовища 1 

Робітник з благоустрою 

 

5 

Бухгалтер  

 

2 

Контролер касир 

 

1 

Водій атотранспортних засобів 

 

8 

Вантажник  

 

7 

Тракторист 

 

3 

Паспортист 

 

1 

Двірник  

 

11 

Прибиральник територій 

 

7 

Контролер ринку 

 

1 

Робітник з обслуговування місць поховань 

 

5 

Технік-електрик 

 

2 

Механік по транспорту 1 

19 Начальник центру надання адміністративних послуг 

 

1 

Адміністратор  3 

20 Начальник реєстраційної служби  

 

1 

Завідувач сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб 1 

Паспортист  2 

Державний реєстратор 2 

21 Начальник відділу юридичної та кадрової роботи  1 

Головний спеціаліст юрисконсульт  

 

1 

Спеціаліст з юридичних питань  

 

1 

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи 

 

1 

Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

1 

Інспектор з кадрів 1 

22 Начальник відділу діловодства та організаційної роботи  1 

Спеціаліст по діловодству та контролю 

 

1 

Головний спеціаліст з організаційної роботи 1 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

 

1 

 

Спеціаліст з інформаційної роботи  1 

Усього за посадами: 151 
 

Секретар ради                                                                                                 Ю.М. Оханський 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

від  01 серпня 2017р.                                                                                          № 471 

 

Про затвердження зведеного  
кошторисного розрахунку 
«Реконструкція скверу 
за адресою:вул. Соборна,  
м. Баранівка Житомирської області (І черга)» 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Реконструкція скверу за 

адресою:вул. Соборна, м. Баранівка Житомирської області (І черга)», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Реконструкція скверу за 

адресою:вул. Соборна, м. Баранівка Житомирської області (І черга)»2 на суму 178,554 тис. 

грн. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на комісію з питань планування, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

від  01 серпня 2017р.                                                                                          № 472 

 

Про затвердження зведеного  
«Капітальний ремонт тротуару 
по вулиці Соборній м. Баранівка  
Житомирської області» 
 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт тротуару по 

вулиці Соборній м. Баранівка Житомирської області», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок  «Капітальний ремонт тротуару по 

вулиці Соборній м. Баранівка Житомирської області» на суму 98,840 тис. грн. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на комісію з питань планування, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

9 сесія 8 скликання 

від  01 серпня 2017р.                                                                                          № 473 

 

Про замовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
приміщення для організації  
багатофункціонального центру реабілітації 
за адресою: вул Звягельська, 66, м. Баранівка, 
Житомирської області 

 
З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації за адресою: 

вул Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати рішення 5 сесії 8 скликання № 230 від 06 квітня 2017 року таким, що 

втратило чинність. 

2. Замовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

приміщення для організації багатофункціонального центру реабілітації за адресою: вул 

Звягельська, 66, м. Баранівка,Житомирської області. 

3. 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 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 474 
 
Про затвердження звіту 
про експертну грошову  
оцінку земельної ділянки, 
яка призначена для продажу 
на земельному аукціоні 
 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул.Звягельській,141, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», висновок 

оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.07.2017 р., та керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 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. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади площею 4,0000 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Баранівської міської ради 

за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,141.  

 

 

 

 

Міський голова                                                         А.О.Душко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 475 
 
Про затвердження звіту 
про експертну грошову  
оцінку земельної ділянки, 
яка призначена для продажу 
на земельному аукціоні 
 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул.А.М.Пашкевича, 8-Б, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.07.2017 р., та керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 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. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади площею 0,01000 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Баранівської міської ради за 

адресою: м.Баранівка, вул.А.М.Пашкевича, 8-Б.  

 

 

 

 

Міський голова                                                         А.О.Душко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 476 
 

Про затвердження звіту 
про експертну грошову  
оцінку земельної ділянки, 
яка призначена для продажу 
на земельному аукціоні 
 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул.Першотравенська,24-Б, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.07.2017 р., та керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 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. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади площею 0,0350 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі на території Баранівської міської ради за адресою: 

м.Баранівка, вул.Першотравенська,24-Б.  

 

 

 

 

Міський голова                                                         А.О.Душко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 477 
 
 
 
Про затвердження лоту для продажу 
на земельних торгах земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про 

затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади; керуючись ст.12,136,137 

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

враховуючи рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.03.2017 р. № «Про 

включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови земельних ділянок, 

призначених для продажу на земельному аукціоні в 2017 році», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади площею 4,0000 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Звягельській 141. Кадастровий 

номер земельної ділянки – 1820600000:01:005:1548. 

2.Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1 цього рішення. 

3.Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 4,0000 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по 

вул.Звягельській,141 в сумі 704800 грн. (Сімсот чотири тисячі вісімсот гривень). 

4.Встановити значення кроку торгів у розмірі 10% стартової ціни земельної ділянки. 

5.Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу 

земельних ділянок. 

6.Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем 

торгів. 

 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 



                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 478 
 
 
 
Про затвердження лоту для продажу 
на земельних торгах земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про 

затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади; керуючись ст.12,136,137 

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

враховуючи рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.03.2017 р. № «Про 

включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови земельних ділянок, 

призначених для продажу на земельному аукціоні в 2017 році», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Першотравенська,24-Б. Кадастровий номер земельної 

ділянки – 1820600000:01:004:1551. 

2.Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1 цього рішення. 

3.Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка по вул.Першотравенська,24-Б 

в сумі 26085,50 грн. (Двадцять шість тисяч вісімдесят п’ять  гривень 50 копійок). 

4.Встановити значення кроку торгів у розмірі 10% стартової ціни земельної ділянки. 

5.Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу 

земельних ділянок. 

6.Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем 

торгів. 

 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 

 
 



 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від   01  серпня   2017р.                                                                                          № 479 
 
 
 
Про затвердження лоту для продажу 
на земельних торгах земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про 

затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади; керуючись ст.12,136,137 

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

враховуючи рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.03.2017 р. № «Про 

включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови земельних ділянок, 

призначених для продажу на земельному аукціоні в 2017 році», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.А.М.Пашкевича,8-Б. Кадастровий номер земельної 

ділянки – 1820600000:01:002:0927. 

2. Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1 цього рішення. 

3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка по вул.А.М.Пашкевича,8-Б в 

сумі 17552 грн. (Сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні). 

4. Встановити значення кроку торгів у розмірі 10% стартової ціни земельної ділянки. 

5. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу 

земельних ділянок. 

6. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем 

торгів. 

 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від  01  серпня   2017р.                                                                                          № 480 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Органік мілк» Стретович Олени 

Олександрівни про необхідність виготовлення детального плану території земельної ділянки 

по вул.Звягельській,139, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 05.06.2015 р., виписку з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 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 питань земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

виготовлення детального плану території земельної ділянки загальною площею 1,2861 га по 

вул.Звягельській,139 міста Баранівка Житомирської області в межах населеного пункту. 

Дана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ «Органік мілк». Кадастровий номер 

земельної ділянки 1820600000:01:005:1313. 

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                                                           Душко А.О. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                    



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

 
від    01    серпня   2017р.                                                                                          № 481 

 
Про затвердження положення 
про порядок звільнення земельних ділянок, 
що зайняті без правових підстав та 
належать до комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
(проект регуляторного акта) 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності про необхідність затвердити положення про 

порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до 

комунальної власності керуючись відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування України» Закону України « Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без 

правових підстав та належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної  громади. 

2. Дане рішення публікується в засобах масової інформації  для обговорення 

територіальної громади. 

3. Розглянути даний проект рішення на черговій сесії  міської ради з метою 

прийняття його як регуляторного акту. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської 

ради з питань законності, регламенту та депутатської етики. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
                

 

 

 

 

 

 



Додаток 1. 

 до рішення 9-ї сесії  

Баранівської міської ради №481  від 01.08.2017р. 

 

Положення про порядок звільнення 
земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та 

належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових 

підстав, від незаконно встановлених тимчасових споруд (надалі Положення) розроблений 

відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування України» Закону України « Про регулювання містобудівної 

діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 року № 244. 

1.2. В даному Порядку поняття вживаються в такому значенні: 

Мала архітектурна споруда (далі МАФ) – невелика споруда декоративного, допоміжного чи 

іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду 

громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповняє композицію будинків, 

будівель, їх комплексів. 

 Тимчасова споруда (далі ТС) – торгівельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, 

що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 

визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється 

тимчасово. 

1.3. Дія даного Порядку поширюється на будівельні матеріали, конструкції, тощо, що 

складуються на земельних ділянках міської ради ( в тому числі наданих в оренду), якщо такі 

матеріали розміщенні з порушенням правил благоустрою або з порушення правил безпеки. 

1.4.  Це Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення 

демонтажу ТС, МАФ розміщених з порушенням вимог чинного законодавства України 

Демонтаж, перевезення, зберігання незаконно встановлених ТС, МАФ (власники яких 

ухиляються від демонтажу, або власники яких невідомі), здійснюється комунальним 

підприємством або іншим суб'єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір за 

власні кошти або за кошти міського бюджету, з наступним відшкодуванням усіх витрат 

власником ТС, МАФ, винним у порушенні. 

1.5.  Земельні ділянки зайняті самовільно розміщеними ТС, МАФ та на які не оформленні 

належним чином документи щодо землекористування, вважаються самовільно зайнятими. 

 

2. Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті 
без правових підстав та демонтаж ТС і МАФ 

 
2.1.  Демонтажу підлягають незаконно встановленні ТС, МАФ, а відповідна земельна 

ділянка підлягає приведенню у попередній стан та поверненню власнику у випадках: 

• відсутність паспорта прив’язки ТС, МАФ, інших дозвільних документів; 

• анулювання паспорта прив’язки ТС, МАФ, закінчення терміну його дії; 

• самочинного розміщення ТС, МАФ; 

• у разі невідповідності розташування ТС, МАФ, паспорту прив’язки, будівельним 

нормам; 

• відсутність документа, що посвідчує право на земельну ділянку; 

• за рішенням судових органів або поданням інших органів державної влади; 



• в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами міської ради, її 

виконавчого комітету, чинним законодавством України. 

2.2.  У разі виявлення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав, самочинно 

розміщених ТС, МАФ без відповідної оформленої в установленому порядку дозвільної 

документації та за наявності підстав для знесення (демонтажу), передбачених п. 2.1. даного 

Положення, складається протокол Комісії з питань звільнення земельних ділянок від 

незаконно встановлених ТС, МАФ на території Баранівської об’єднаної громади ( далі - 

Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. На 

підставі протокольного рішення Комісії начальник відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності готує проект рішення про звільнення 

земельних ділянок від ТС, МАФ, які встановленні з порушенням вимог чинного 

законодавства України та з переліком ТС і МАФ, які підлягають знесенню (демонтажу) і 

надає його на розгляд виконавчого комітету Баранівської міської ради 

2.3.  Прийняте рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про демонтаж та 

звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених ТС, МАФ розміщується на 

офіційному сайті Баранівської міської ради. 

2.4.  На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про 

демонтаж та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених ТС, МАФ на 

території Баранівської об’єднаної територіальної громади, готується попередження (з 

посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету) і наклеюються на ТС, МАФ з 

проведенням фотофіксації. В попередженні визначається термін усунення власником 

порушень та приведення земельної ділянки у попередній стан. 

2.5.  У разі невиконання власником ТС, МАФ вимог щодо усунення порушень протягом 

строку зазначеного у попередженні, демонтаж ТС, МАФ виконується комунальним 

підприємством або іншим суб’єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір. 

Під час демонтажу у разі необхідності залучаються представники державних органів, 

районних служб та організацій (ДАІ, УМВС України, РЕМ, водоканал та інші). 

2.6. У випадку якщо ТС, МАФ не мають власника або власник не відомий демонтаж 

здійснюється за результатами обстеження Комісією, відповідно до даного Порядку. 

2.7.  Демонтаж ТС, МАФ здійснюється в наступному порядку: 

2.7.1. Комісія складає акт демонтажу ТС, МАФ (додаток 1 до Положення), який містить: 

1) Дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, МАФ, підстави для їх 

демонтажу; 

2) Прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх підписи; 

3) Найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та відключення від 

інженерних мереж; 

4) Опис ТС, МАФ, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність 

підключення до мереж електро – та водопостачання та перелік візуально виявлених 

недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків тощо: 

5) Відомості про власника ТС, МАФ; 

6) Фото фіксацію (відео) ТС, МАФ з чотирьох сторін; 

7) У разі необхідності опис (інформація щодо майна, що знаходиться в об'єкті 

демонтажу). 

2.7.2. Після складання акту демонтажу, ТС, МАФ опечатується, демонтується і 

перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який організовує та облаштовує суб'єкт 

господарювання, задіяний у демонтажі. 

2.8.  Витрати по знесенню (демонтажу) та перевезенню ТС, МАФ до вказаних 

майданчиків покладаються на суб'єкт господарювання безпосередньо задіяний в демонтажі 

та в подальшому компенсується власниками ТС, МАФ. 

2.9.  Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС, МАФ 

відшкодовують їх власники. 

2.10. Якщо власник демонтованої ТС, МАФ невідомий видатки на демонтаж та зберігання їх 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету або суб'єкта господарювання, що 

здійснює демонтаж та зберігання. 



2.11. Демонтовані ТС, МАФ повертаються власнику після надання відповідних документів, 

які засвідчують право власності, та після оплати ним робіт по відключенню від інженерних 

мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, розвантаженню, зберіганню, відновлення 

благоустрою на місці демонтованих ТС, МАФ згідно з розрахунками, наданими суб'єктами 

господарювання, що були задіяні в демонтажі. 

2.12. Для власників ТС, МАФ розмір плати встановлюється та складається за : 

1) демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до 

калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який безпосередньо займався демонтажем; 

2) зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу 

зберігання; 

3) відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктом 

господарювання, які безпосередньо займалися відключенням; 

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу ТС, МАФ – у відповідності до калькуляції, 

наданої суб'єктом господарювання, з яким укладено договір на виконання робіт по 

відновленню благоустрою. 

2.13. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, 

МАФ, власники яких не з'явилися за їх поверненням, від власників яких або їх представників 

не надійшла заява про повернення демонтованої ТС, МАФ та не сплатили витрати, 

передбачені пунктом 2.11 даного Порядку, рішення щодо їх подальшого використання 

приймає виконавчий комітет Баранівської міської ради відповідно до вимог діючого 

законодавства. 

У випадку якщо власник протягом шести місяців після демонтажу ТС, МАФ (відповідно до 

ч. 1 ст. 347 Цивільного кодексу України) не забирає належне йому майно то воно може бути 

реалізоване згідно чинного законодавства України з подальшою компенсацією затрачених 

коштів на демонтаж, зберігання та повернення залишків коштів боржнику (власнику). 

 

 
Секретар ради                                                  Ю.М.Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до Положення 

 
АКТ №_______ 

демонтажу ТС, МАФ 
 
 о _______ годині  ____ _____________ 20 ____ року  м. Баранівка 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від______________ 

№_____ «__________________________________________», у присутності комісії з питань 

демонтажу та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд 

 

1. __________________________________________________________________  

      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж) 

 

проведено відключення ТС, МАФ від електромереж. 

 

2. __________________________________________________________________  

      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтування споруди) 

 

проведено демонтаж ТС, МАФ та його вивезення. 

 

Адреса розташування ТС, МАФ ________________________________________ 

 

Власник (користувач) ТС, МАФ ________________________________________ 

 

Зовнішні ознаки ТС, МАФ _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до електро- та водопостачання тп 

перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків 

тощо). 

 

Фотофіксація проводилась __________________________________ (додається).  

                                                         (назва , модель фото-, відеопристрою) 

  

Голова комісії ________________________________________________________ 

 

Члени комісії      

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

____________________________________________ 

 

Секретар ради                                                                              Ю.М. Оханський 

 



 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

від  01 серпня 2017р.                                                                                          № 482 

 

Про надання дозволу міському 
голові на  заключення договору  
з ПрАТ  ЕК «Житомиробленерго» 
 
                Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.3 т.8
3
 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  міська рада 

 

                ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою погашення заборгованості за використану електроенергію Суємецькою 

сільською радою в 2016 році, надати дозвіл міському голові заключити договір з ПрАТ  ЕК 

«Житомиробленерго»  на суму 24247,19 грн. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель (Довга Л.Ю.) провести повний розрахунок з ПрАТ ЕК «Житомиробленерго». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
9 сесія 8 скликання 

від  01 серпня 2017р.                                                                                          № 483 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
кошторисної документації «Поточний ремонт приміщення 
їдальні Глибочанської ЗОШІ-І ст. в с. Глибочок 
Баранівського району Житомирської області.» 

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

поліпшення умов надання медичних послуг  населенню Баранівської ОТГ, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення  кошторисної документації на «Поточний ремонт 

приміщення їдальні Глибочанської ЗОШІ-І ст. в с. Глибочок Баранівського району 

Житомирської області.» 

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  

 


