
  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

від 29 серпня  2017                                                                                              №484 

Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету  
за 1 півріччя 2017 року 

 
Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Баранівської міської ради  

Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 1 півріччя 2017 року , 10-та  сесія 
Баранівської  міської ради 8-го скликання визнала роботу по виконанню загального фонду 
міського бюджету схвальною, спеціального фонду міського бюджету в частині власних 
надходжень  -  відмінною, спеціального фонду міського бюджету в частині бюджету 
розвитку – задовільною. 

Показники бюджетної наповненості у першому півріччі 2017 року  в порівнянні з 
попередніми періодами значно зросли. Виходячи з аналітичних матеріалів презентації та 
додатків слід констатувати перевиконання показника дохідної частини загального фонду 
міського бюджету на 4239,2 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету на 14,8 тис. 
грн., міського бюджету загалом на 4254,0 тис. грн. Так, станом на 01.07.2017 року до 
загального фонду міського бюджету (додаток 1)  надійшло коштів: 
- єдиного податку -3169,7 тис.грн.; 
- акцизного збору -1780,6 тис.грн.; 
- земельної ренти -1524,6 тис.грн.; 
- рентної плати за надра та лісові ресурси -645,5 тис.грн.; 
- плати за надання адміністративних послуг-156,4 тис.грн. 
- державного мита -58,4 тис.грн.; 
- інших доходів (в т.ч.субвенцій) -54487,7 тис.грн. 

В структурі видатків ради співвідношення  офіційних трансфертів до власних коштів  
складає 41144,4 тис. грн./20678,6 тис. грн. (67% / 33%). 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2490,9 тис. грн. податків, зборів та 
інших платежів (додаток 3),у т ч. 

- власних надходжень – 795,7 тис. грн.,  
- благодійних внесків та цільових коштів – 146,3 тис.грн.,  
- коштів бюджету розвитку  - 159,9 тис. грн.; 
- екологічного податку -24,5 тис. грн.; 
-  інших надходжень  - 1364,5 тис.грн. 

        Динаміка надходжень упродовж півріччя в цілому мала позитивний характер. 
Щоквартальні зміни в сторону збільшення доходів бюджету загального фонду сприяли  його 
перевиконанню по відношенню до  бюджетного розпису  на початок року сумарно на  6987,1 
тис. грн.,у т.ч.: 
- станом на 01.04.2016 ( +2747,9 тис.грн); 
- станом на 01.07.2016 ( + 4239,2 тис.грн). 
         Основою таких високих показників стали надходження по ПДФО, єдиному податку, 
рентній платі за землю та акцизному збору (додаток 1). 

Високих результатів роботи  було досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом 
завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за 
землю та нерухоме майно, збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з 
вивезення сміття та іншим заходам. В результаті проведеної раніше претензійної роботи з 



боржниками та прийняттю рішень  щодо припинення права користування земельними 
ділянками, факти  систематичної несплати земельного податку відсутні.  

Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного 
виду основних надходжень і видатків (додатки 1- 6). 

Беручи до уваги вищезазначене, відповідно до положень Бюджетного кодексу 
України та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету ради по доходах:  64313,8 тис. грн., по 
видатках:62048,0 тис. грн.,у тому числі: 
- за загальним фондом бюджету: 

� доходи в сумі 61822,9 тис. грн.; 
� видатки в сумі 59733,2 тис. грн. 

- за спеціальним фондом бюджету: 
� доходи в сумі 2490,9 тис. грн.; 
� видатки в сумі 2314,8 тис. грн. 

2. Виконавчому комітету відповідно до повноважень: 
- забезпечити безумовне дотримання вимог чинного  бюджетного та податкового 
законодавств, указів Президента України  та нормативних актів  Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень міського голови, рішень сесій та рішень виконавчого комітету Баранівської 
міської ради; 
- забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету станом на 
01.10.2017 року та на наступні періоди  2017 року; 
- проводити  роботу щодо залучення  резервів для збільшення надходжень до  міського 
бюджету; 
- здійснювати жорсткий контроль за надходженням   орендної плати за землю та земельного 
податку ,вживати суворих заходів впливу щодо боржників; 
- вживати заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості з плати за вивезення сміття 
(стосовно боржників, борг яких не погашено впродовж 2  останніх місяців розпочати 
претензійно-позовну роботу); 
3.Начальнику управління фінансів  Дем’янюк О.Ю. звіти про виконання бюджету виносити 
на розгляд сесій міської ради щоквартально (до 25 числа місяця наступного за звітним 
кварталом). 
4.Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.   
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
Секретар ради                                  Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

     10 сесія  8 скликання 

        

   від 29.08.2017 року                                                                               № 485 

   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 28.08.2017, 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, від 17.07.2017 № 360 та від 01.08.2017 № 468: 

1.1. В пункті 1.1 цифри 123918299,28 грн., 113856300,28 грн., 10061999,00 грн. та 8307099,00 
грн. 

замінити відповідно цифрами 126505701,28 грн., 115436310,28 грн., 11069391,00 грн. та 
9314491,00 грн. 

1.2. В пункті 1.2 цифри 124531652,28 грн., 107459256,28 грн. та 17072396,00 грн. замінити 
відповідно цифрами 127119054,28  грн., 108672141,28 грн. та 18446913,00 грн.  

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 6764169,00 грн., в тому числі профіцит загального фонду 
міського бюджету 7410169,00 грн.,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00 грн. 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 7377522,00 грн., (додаток №2), в тому числі дефіцит 
спеціального фонду міського  бюджету у сумі 7677522,00 грн. (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 7410169,00 грн., за рахунок залишку коштів спеціального фонду 
міського бюджету 267353,00 грн.; 

 



- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 300000,00 грн., напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 

1.5. В пункті 3 цифри 107459256,28 грн. та 17072396,00 грн. замінити відповідно на 
108672141,28 грн. та 18446913,00 грн.  

2. Доповнити рішення пунктом 19 наступного змісту: «19. Затвердити індикативні показники 
міського бюджету за доходами (додаток № 7), видатками (додаток № 8), фінансуванням 
(додаток № 9) та місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу (додаток 
№ 10) на 2018-2019 роки». 

3. Додатки №1-5 викладені  в новій редакції та додатки 7, 8, 9 і 10, є невід’ємною частиною 
цього рішення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Секретар ради                                                                      Ю.М.Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Проект» 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

від 29 серпня  2017                                                                                              №486 

 
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). 
 

 
Секретар ради                                  Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток до рішення 10 сесії 
№    486 від 29.08.17 р.  

1. Розпорядження № 214-од від 08.08.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету». 
2.  Розпорядження № 218- од від 09.08.2017р «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017р.». 
3. Розпорядження № 230-од від 15.08.2017р «Про внесення змін до міського бюджету». 
4. Розпорядження № 247-од від 28.08.2017р «Про затвердження проектно кошторисної 

документації» ». 
5.Розпорядження № 248-од від 28.08.2017р «Про затвердження проектно кошторисної 

документації» ». 
6. Розпорядження № 249-од від 28.08.2017р «Про затвердження проектно кошторисної 

документації» ». 
 

 
Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №487 

Про призупинення функціонування 
Йосипівської ЗОШ І ступеня  

 
Відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання відділу освіти 
Баранівської міської ради  від 22 серпня  2017 року №438, враховуючи думку громади села 
Йосипівка, зафіксовану в протоколі громадських слухань від 11.08.2017р., у зв’язку із 
зменшенням кількості дітей шкільного віку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Призупинити з 01 вересня 2017 року функціонування Йосипівської  

загальноосвітньої школи І ступеня. 
2.   Відділу освіти Баранівської міської ради  (Р.З. Николишин): 
2.1.  Охопити дітей шкільного віку, що проживають у с. Йосипівка, навчанням в 

інших загальноосвітніх навчальних закладах громади. 
2.2.  Організувати підвіз та супровід учнів до місця навчання. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
Секретар ради                                                        Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №488 

Про призупинення функціонування 
Жарівської  ЗОШ І ступеня  

 
Відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання відділу освіти 
Баранівської міської ради  від 22 серпня  2017 року №439, враховуючи думку громади села 
Жари, зафіксовану в протоколі громадських слухань від 21.08. 2017р., у зв’язку із 
зменшенням кількості дітей шкільного віку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Призупинити з 01 вересня 2017 року функціонування Жарівської  загальноосвітньої 

школи І ступення . 
2.   Відділу освіти Баранівської міської ради  (Р.З. Николишин): 
2.1.  Охопити дітей шкільного віку, що проживають у с. Жари, навчанням в інших 

загальноосвітніх навчальних закладах громади. 
2.2.  Організувати підвіз та супровід учнів до місця навчання. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №489 

Про призупинення функціонування 
Гриньківського ДНЗ 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі подання відділу освіти Баранівської міської ради  від 22 серпня  2017 року №440, 
враховуючи думку громади села Гриньки,  зафіксовану в протоколі громадських слухань від 
21.08.2017р., у зв’язку із малою кількістю  дітей, які  відвідують Гриньківський дитячий 
навчальний заклад  (8 дітей), міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Призупинити з 01 вересня 2017 року функціонування Гриньківського дитячого 

навчального закладу.  . 
2.   Відділу освіти Баранівської міської ради  (Р.З. Николишин): 
2.1.  Охопити дітей до шкільного віку, які проживають у с. Гриньки, вихованням   в 

Кашперівському ДНЗ. 
2.2.  Організувати підвіз та супровід дітей до Кашперівського дитячого навчального 

закладу. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
Секретар ради                                  Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №490 

Про призупинення функціонування 
Таборського ДНЗ 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі подання відділу освіти Баранівської міської ради  від 22 серпня  2017 року №442, 
враховуючи думку громади села Табори  зафіксовану в протоколі громадських слухань від 
21.08. 2017р. у зв’язку із малою кількістю  дітей які  відвідують Таборський  дитячий 
навчальний заклад (8 дітей), міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Призупинити з 01 вересня 2017 року функціонування Таборського дитячого 

навчального закладу . 
2.   Відділу освіти Баранівської міської ради  (Р.З. Николишин): 
2.1.  Охопити дітей до шкільного віку, які проживають у с. Табори вихованням   в 

Баранівському  ДНЗ «Сонечко». 
2.2.  Організувати підвіз та супровід дітей до Баранівського дитячого навчального 

закладу «Сонечко». 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №491 

Про призупинення функціонування 
Жарівський  ДНЗ 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі подання відділу освіти Баранівської міської ради  від 22 серпня  2017 року №441, 
враховуючи думку громади села Гриньки  зафіксовану в протоколі громадських слухань від 
21.08. 2017р. у зв’язку із малою кількістю  дітей які  відвідують Жарівський  дитячий 
садочок (2 дитини), міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Призупинити з 01 вересня 2017 року функціонування Жарівського  дитячого 

навчального закладу.  . 
2.   Відділу освіти Баранівської міської ради  (Р.З. Николишин): 
2.1.  Охопити дітей до шкільного віку, які проживають у с. Жари вихованням   в 

Кашперівському ДНЗ. 
2.2.  Організувати підвіз та супровід дітей до Кашперівського дитячого навчального 

закладу. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №492 
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки 
внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово окупованої 
території, районів проведення антитерористичної операції 
на територію Баранівської ОТГ, учасників антитерористичної операції  
та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році 
 

Відповідно до  Законів України « Про місцеве самоврядування» «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», на виконання обласної програми соціальної підтримки внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 
операції на територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та членів 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році у новій редакції, 
затвердженої рішенням сесії обласної ради від 23.02.17. № 539, з метою соціального захисту 
пільгової категорії населення на території об’єднаної територіальної громади,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з 
тимчасово окупованої території проведення антитерористичної операції на територію 
Баранівської ОТГ, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції у 2017 році, що додається. 

2. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) передбачити кошти з 
місцевого бюджету для фінансування даної програми у сумі 50 000 грн. на 2017 рік.  

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

Секретар ради                                                       Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №493 

 
Про прийняття бюджетного закладу та майна 
зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність 
Баранівської міської ради 
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
рішення Баранівської районної ради №298 від 18.08.2017 р. «Про прийняття бюджетного 
закладу та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського 
району у власність Баранівської міської ради», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти   з 01.09.2017 року із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Баранівського району у власність Баранівської міської ради  Баранівську 
комунальну центральну районну лікарню з майном  відповідно до розмежування видатків 
між бюджетами. 

2. Комісіям по прийманню-передачі бюджетних закладів та їх майна подати на 
затвердження сесії Баранівської міської ради   акти приймання-передачі. 

3 Ввести Баранівську міську раду в склад засновників Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні, яка передається із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Баранівського району у власність Баранівської міської ради  шляхом 
виключення Баранівської районної ради (код ЄДПРОУ 13577008) та включення Баранівської 
міської  ради (код ЄДПРОУ  04344386). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В.,  на постійну комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров,я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.), постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та 
на  постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 



 

 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №494 

Про затвердження статуту 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні 

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 

8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»,  враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

 
ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни  до статуту  «Баранівська комунальна центральна районна лікарня» 
та затвердити його в новій редакції (додаток 1). 

2. Затвердити структуру  «Баранівської комунальної центральної районна лікарні».  ( 
додаток 2). 

3. Уповноважити першого заступника міського голови Кокітко Н.В. провести 
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які  знаходяться в Єдиному  
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

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

 
 
 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                                            №495 

Про укладення контракту з керівником  
Баранівської комунальної центральної районної 
 

Розглянувши заяву  Шатровського І.В. враховуючи  ч.3 ст. 21 Кодексу законів про 
працю України,  керуючись «Порядком укладання контракту з керівником державного, 
комунального закладу охорони здоров’я» затвердженого постановою Кабінету Мністрів 
України від 16 жовтня 2014 року № 642, постановою Кабінету Міністрів України від 
19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на 
державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами і 
доповненнями), керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
враховуючи рекомендації постійних комісій , міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити контракт укладений з головним лікарем Баранівської комунальної 

центральної районної Баранівської міської ради Шатровським Ігорем Володимировичем . 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №496 
 
Про безоплатне прийняття нерухомого майна зі  
спільної власності  територіальних громад сіл, 
селищ, міста району у комунальну власність 
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст..25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста району, враховуючи рішення  Баранівської районної 
ради №306 від 18.08.2017 р, рекомендації постійної комісії з комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості,  підприємництва та 
сфери, міська  рада   

ВИРІШИЛА: 
1.Прийняти безоплатно нерухомого майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста району з балансу Баранівської районної ради у комунальну 
власність  Баранівської міської ради  для розміщення філіалу Управління надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради та центру інклюзивної освіти. 

№ 
п/
п 

Найменування Загальна 
площа 
кв.м 

Інвентарни
й номер 

Рік 
введення в 
експлуатаці
ю 

Балансова 
вартість 
(грн.) 

Знос на 
01.07.17р 

Залишкова 
вартість 

1. Нежитлове 
приміщення за 
адресою:м.Бара
нівка 
вул.Соборна,55 

331,55 10310007 1931 142959,00 15718,50 127240,50 

 
2. Передачу - приймання нерухомого майна оформити згідно з чинним 

законодавством. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово- 

комунального господарства, комунальної власності, промисловості,  підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) 

 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №497 
 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт   
системи опалення з встановленням  
твердопаливних котлів в амбулаторії  загальної практики 
сімейної медицини по вулиці Промислова, 8 смт. Полянка  
Баранівського району Житомирської області» 

 
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Промислова, 8  смт Полянка 
Баранівського району Житомирської області», врахувавши рекомендації комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Промислова, 8 смт. Полянка 
Баранівського району Житомирської області» на суму 97,511 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
                Секретар ради                                  Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №498 

 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт  системи 
опалення з встановленням твердопаливних котлів в амбулаторії 
 загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,3  с.Зеремля  
Баранівського району Житомирської області» 

   
Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,3 с.Зеремля 
Баранівського району Житомирської області», врахувавши рекомендації комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,3  с.Зеремля 
Баранівського району Житомирської області» на суму 97,062 тис. грн.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 

 
Секретар ради                                               Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №499 
 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт системи  
опалення з встановленням твердопаливних котлів в амбулаторії 
 загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,7  с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області» 

   
Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,7 с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області», врахувавши рекомендації комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Молодіжна,7 с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області» на суму 230,750 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
               

Секретар ради                                          Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №500 
 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва  «Капітальний ремонт  системи  
опалення з встановленням твердопаливних котлів 
в фельдшерсько-акушерському пункті по вулиці Заграда,46 с.Климентіївка  
Баранівського району Житомирської області» 
   

Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  
«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
фельдшерсько-акушерському пункті по вулиці Заграда,46 с. Климентіївка  Баранівського 
району Житомирської області», врахувавши рекомендації комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада . 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
фельдшерсько-акушерському пункті по вулиці Заграда,46 с. Климентіївка  Баранівського 
району Житомирської області», на суму 98,376  тис. грн.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
                Секретар ради                                               Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №501 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт 
системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в  
фельдшерсько-акушерському пункті по вулиці Центральна,40 с.Вірля  
Баранівського району Житомирської області» 
 

Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 
«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
фельдшерсько-акушерському пункті  по вулиці Центральна,40 с.Вірля  Баранівського району 
Житомирської області» врахувавши рекомендації комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг та 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням  твердопаливних котлів в 
фельдшерсько-акушерському пункті по вулиці  Центральна,40 с.Вірля    Баранівського 
району Житомирської області» на суму 97,159  тис. грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

                 
Секретар ради                                                  Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №502 
 
Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 
вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт 
системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в  
фельдшерському  пункті по вулиці Л.Українки,2а с.Табори  
Баранівського району Житомирської області»  

   
Розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва   

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
фельдшерському пункті  по вулиці Л.Українки,2а с.Табори  Баранівського району 
Житомирської області» врахувавши рекомендації комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг та 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
відповідно до  ст. ст. 25,26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в 
фельдшерському пункті по вулиці Л.Українки,2а с.Табори   Баранівського району 
Житомирської області» на суму 98,986  тис. грн.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Савчука В.А., постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов А.В.) та на  постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №503 
 

Про затвердження актів приймання-передачі майна із балансу Баранівської    
міської ради  на баланс відділу освіти Баранівської міської ради   

 
На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», керуючись 
ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендаціями 
постійних комісій, міська рада 
 
 ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити акти приймання-передачі  майна  із балансу Баранівської міської ради на баланс 

відділу освіти Баранівської міської ради: 
- Рогачівському ДНЗ 2 офісні стільці на суму 89,10 грн; 
- Острожецькому ДНЗ комп’ютерний стіл на суму 269,50 грн. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 

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

 
Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №504 
 
 

Про приєднання до ініціативи 
Європейського Союзу 
«Мери за економічне зростання» 
  
        Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
покращення місцевого бізнес клімату, створення умов для економічного зростання за 
лідерством приватного сектору та створення робочих місць, отримання точної та сучасної 
інформації, а також адміністративної та технічної підтримки в процесі розробки та 
впровадження планів місцевого економічного розвитку завдяки ініціативі «Мери за 
економічне зростання», що фінансується ЄС, Баранівська  міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  

1. Приєднатися до ініціативи Європейської Союзу «Мери за економічне зростання». 
2. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича від імені 

Баранівської міської ради підписати угоду про приєднання за формою згідно з додатком 1. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

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

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
До рішення сесії  

Баранівської міської ради №___ від 29.08.2017р. 

 

Membership Form 

I, [Name of the Mayor], [Mayor] of [Name of the local authority] have been mandated by the [City 

Council/Assembly] on [date] to sign up to the Mayors for Economic Growth (M4EG) initiative, in full 

knowledge of the commitments set out in the Mayors for Economic Growth Concept and summarized 

below. 

Therefore, my local authority principally commits to cooperate closely with the business and the civil 

society communities to accelerate sustainable and inclusive local economic growth, development and 

job creation by strengthening our efforts in at least 3 of the following 5 areas: 

1. Regulatory and institutional framework;  

2. Skills and human capital development; 

3. Land and infrastructure; 

4. Access to finance; 

5. External positioning and marketing. 

As part of our efforts to fulfill these commitments, my municipality commits to: 

� Develop a coalition with the private sector and civil society organizations to draw up a Local 

Economic Development Plan consistent with the guidelines communicated to me by the M4EG 

Secretariat and submit the Plan within one year following the above date of the municipal council 

decision; 

� In partnership with the private sector and civil society organizations, undertake analyses and set 

out actions that will focus on growth, development and employment; 

� Set clear output and result targets for those actions; 

� Apply the core principles of good governance especially in terms of accountability, transparency, 

anti-corruption, and inclusion; 

� Encourage participation in the Local Economic Development process of all stakeholders, local 

authorities, representatives of the business and civil society communities, universities and 

research institutions, representing the diversity of the local community and ensuring gender 

balance; 

� Take account of environmental sustainability of the local economic development path; 

� Report progress on the implementation of the Plan and the achieved results to the M4EG 

Secretariat bi-annually. 

I accept that my local authority shall be suspended from the M4EG initiative – subject to prior notice in 

writing by the M4EG Secretariat – in case of non-submission of the above-mentioned documents (i.e. 

Local Economic Development Plan and bi-annual Monitoring Reports) within the established deadlines. 

[Name of the Mayor]          [Signature] 

[Name and complete address of the local authority] 



[Name, e-mail and phone number of the contact person] 

 
Додаток 1 

До рішення сесії  
Баранівської міської ради №___ від 29.08.2017р. 

 

 

Заявка на членство 

Я, [ПІБ мера/голови [назва місцевого органу влади]  уповноважений [міською радою/зібранням] [дата] 

підписати угоду в рамках Ініціативи "Мери за економічне зростання", в повному обсязі приймаю на себе 

зобов’язання, що викладені в Концепції "Мери за економічне зростання" та коротко наведені нижче.  

В зв’язку з цим, орган місцевої влади, який я представляю, зобов’язується тісно співпрацювати з діловими 

колами та громадянським суспільством з метою прискорення стійкого та інклюзивного місцевого 

економічного розвитку та створення нових робочих місць, здійснив певні заходи принаймні в трьох із 

п’яти наступних галузей:  

6. Нормативно-правова та інституційна база;  

7. Підвищення кваліфікації та розвиток людського потенціалу; 

8. Земельні ресурси та інфраструктура; 

9. Доступ до фінансування; 

10. Зовнішнє позиціонування та маркетинг. 

В рамках діяльності по здійсненню даних зобов’язань, орган місцевої влади, який я представляю, 

зобов’язується: 

� У співробітництві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства розробити 

план місцевого економічного розвитку відповідно до рекомендацій, наданих мені Секретаріатом 

«Мери за економічне зростання», та надати плани протягом року з дати прийняття рішення 

муніципальною радою про приєднання до Ініціативи; 

� У партнерстві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства провести аналіз 

та розробити заходи, направлені на стимулювання росту, розвитку та зайнятості; 

� Чітко визначити результати реалізації та цільові показники таких заходів; 

� Застосовувати основні принципи сумлінного державного управління, особливо в галузі 

підзвітності, прозорості, боротьби з корупцією та залучення всіх зацікавлених учасників; 

� Заохочувати участь в місцевому економічному розвитку всіх зацікавлених сторін, місцевих органів 

влади, представників бізнесу та громадськості, університетів та дослідних установ, представляючи 

різноманітність місцевої спільноти та забезпечуючи гендерну рівність; 

� Брати до уваги екологічну стійкість процесу місцевого економічного розвитку; 

� Надавати звіти про хід реалізації плану та досягнутих результатів Секретаріату «Мери за 

економічне зростання» два рази на рік.  

Я згоден з тим, що членство адміністрації, яку я представляю в Ініціативі «Мери за економічне зростання» 

може бути призупинено у випадку несвоєчасного надання вищезгаданих документів (плану місцевого 

економічного розвитку та піврічних звітів про хід реалізації плану), про що буде направлено попереднє 

письмове повідомлення Секретаріату «Мери за економічне зростання».   

 

 

[ПІБ мера]          [Підпис] 

[ім’я та повна адреса місцевого органу влади] 

[ім’я, електронна пошта та телефонний номер контактної особи] 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №505 

 
Про затвердження акту приймання-передачі майна Будинку 
дитячої творчості  на баланс відділу освіти Баранівської міської ради   
 
На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», 
керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
рекомендаціями постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:    
 
1. Затвердити акти приймання-передачі  майна  Будинку дитячої творчості на баланс 

відділу освіти Баранівської міської ради. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 
Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від  29  серпня   2017р.                                                                                          № 506 
 

 
Про надання дозволу на проведення 

       експертної грошової оцінки земельної 
       ділянки гр.Осовик Ю.М. 
        

 
 

Розглянувши заяву гр.Осовик Ю.М., договір оренди землі, зареєстрований Державним 
реєстратором Баранівської міської ради Заєць К.О. 14.08.2017 р., 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. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває 
в оренді гр.Осовик Юлії Миколаївни в м.Баранівка по вул.Пашкевича,6 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0036 га (кадастровий номер земельної ділянки 
– 1820600000:01:002:0823). 

2. Зобов,язати гр.Осовик Ю.М. укласти з Баранівською міською радою договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний строк з моменту прийняття 
цього рішення.  

3. Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з  гр.Осовик 
Ю.М.; 

- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 
діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового внеску, 
сплаченого гр.Осовик Ю.М. 

 
 

 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 

             



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від     29   серпня   2017р.                                                                                             № 507 
 

 
 
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.Шидловській Л.І. 

 
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 питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
 
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.Шидловській Людмилі Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХХ в 
м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Поліській,72 в м.Баранівка 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Шидловській Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, 
вул.Поліська,72, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0199 га; прибудинкова територія – 0,0475 га; рілля – 0,0087 га; багаторічні насадження 
– 0,0239 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:001:1008. 

3. Гр.Шидловській Л.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. 

 
Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 508 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
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.Терновому І.О. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Тернового І.О., рішення Баранівського районного суду від 10.02.2012 р., 

витяг про державну реєстрацію прав, виданий КП «Новоград-Волинське міжміське бюро технічної 
інвентаризації» від 27.07.2012 р., 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 питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з подальшою передачею у власність гр.Терновому Івану Олександровичу, який проживає 
по ХХХХХХ в м.Олевську Житомирської області,   орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ в 
с.Острожок на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. Дана земельна ділянка 
відноситься до земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Тернового 
І.О. 
2. Після виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Терновому І.О. подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
                                                                               



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 509 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її в оренду для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд  
       гр.Довгалюк Н.І., гр.Редчиць П.І. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Довгалюк Н.І. та гр.Редчиць П.І., свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом від 30.08.2016 р., свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 31.08.2016 р., 
керуючись ст.12,40,93,125,126 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», Законом України «Про оренду землі», 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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з подальшою передачею в оренду гр.Довгалюк Наталії Іванівні, яка проживає по 
ХХХХХХХ в с.Зеремля Житомирської області, та гр.Редчиць Петрові Івановичу, який проживає по 
вул.Горького,5/7 в смт.Першотравенськ Баранівського району Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХ в с.Зеремля на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови і перебуває в 
користуванні гр.Довгалюк Н.І. та гр.Редчиць П.І. 
2. Після виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Довгалюк Н.І. та 
гр.Редчиць П.І. подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 510 
 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  

       щодо встановлення меж земельних ділянок, 
       на які поширюються права сервітуту 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, на які поширюються права сервітуту, 
керуючись ст.12,39,98-101 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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, загальною площею 0,0056 га, в тому числі: ділянка 
№1 – 0,0028 га (1820600000:01:001:1003) та ділянка №2 – 0,0028 га (1820600000:01:001:1004) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,1, на які поширюються 
права сервітуту. 
2. Після виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок, на які 
поширюються права сервітуту, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про її затвердження. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                          № 511 
 

 
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.Бадовському В.І. 

 
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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, 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.Бадовському 
Віктору Івановичу, який проживає в с.Зеремля на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади Житомирської області, загальною площею 0,5426 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул.Баранівській в с.Зеремля на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Бадовському Віктору Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по вул.Баранівській в 
межах с.Зеремля Баранівського району Житомирської області, площею 0,5426 га, в тому числі: рілля 
– 0,5426 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820682200:05:001:0286. 

3. Гр.Бадовському В.І.: 
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. 
 
 

Секретар ради                                                          Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                          № 512 
 

 
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.Бадовській З.В. 

 
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 питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, 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.Бадовській Зої 
Іванівні, яка проживає по ХХХХХХ в с.Зеремля на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади Житомирської області, загальною площею 0,2870 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Зеремля, ХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Бадовській Зої Іванівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Зеремля Житомирської 
області, площею 0,2870 га, в тому числі: рілля – 0,2870 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 1820682200:05:002:0216. 

3. Гр.Бадовській З.І.: 
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. 
 
 

Секретар ради                                              Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 513 
 

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

       власність для будівництва та обслуговування  
       житлового будинку, господарських будівель 
       і споруд гр.Королю І.В. 
        

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва та 
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 питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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.Королю Ігорю 
Володимировичу, який проживає по ХХХХХХ в м.Баранівка Житомирської області, загальною 
площею 0,0681 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Баранівка, ХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Королю Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка 
Житомирської області, площею 0,0681 га, в тому числі: рілля – 0,0139 га, землі під житловою 
забудовою – 0,0395 га, багаторічні насадження – 0,0147 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0928. 

3. Гр.Королю І.В.: 
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. 
 
 

Секретар ради                                                             Ю.М. Оханський 

 
 

  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 514 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для будівництва та обслуговування 
       житлового будинку, господарських будівель 
       та споруд з подальшою передачею у  
       власність гр.Бабичу М.М. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Бабича М.М., 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 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 із земель запасу гр.Бабичу 
Миколі Миколайовичу, який проживає по ХХХХХ в с.Стара Гута на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 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.Бабичу М.М. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                                Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 515 
 

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.Бабичу М.М. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Бабича М.М., 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 із земель запасу гр.Бабичу 
Миколі Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХ в с.Стара Гута на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади Житомирської області, орієнтовною площею 0,31 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Стара Гута, ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
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.Бабичу М.М. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                                       Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 516 
 

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.Терновому І.О. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Тернового І.О., 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 із земель запасу 
гр.Терновому Івану Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХ в м.Олевську Житомирської 
області, орієнтовною площею 0,49 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Острожок, ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
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.Терновому І.О. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                            Ю.М. Оханський 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 517 
 

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.Присяжнюк О.Ф. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Присяжнюк О.Ф., 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 із земель запасу 
гр.Присяжнюк Олені Федорівні, яка проживає по ХХХХХХ в м.Баранівка, орієнтовною площею 
0,11 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
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.Присяжнюк О.Ф. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                                            Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 518 
 

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.Нікітчиній Л.І. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Нікітчиної Л.І., 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 із земель запасу 
гр.Нікітчиній Людмилі Іванівні, яка проживає ХХХХХ в м.Баранівка, орієнтовною площею 0,07 га 
для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, ХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
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.Нікітчиній Л.І. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                                   Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                      № 519 
 
Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці ПП «Галекс-Агро» 

 
 
Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Галекс–Агро» Ющенка О.М. про 

присвоєння поштової адреси земельній ділянці по вул.Звягельській, з метою впорядкування нумерації 
житлових будинків та будівель, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Звягельська,125 земельній ділянці площею 0,80 га, яка 
перебуває у власності приватного підприємства «Галекс-Агро» (кадастровий номер ділянки: 
1820600000:03:000:0259). 

.  
 
 

 

Секретар ради                                                        Ю.М. Оханський 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                   № 520 
 

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.Мантику В.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Мантика 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 із земель запасу гр.Мантику 
Володимиру Володимировичу, який проживає в с.Климентіївка на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади Житомирської області, орієнтовною площею 0,32 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Климентіївка, ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
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.Мантику В.В. подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

 
 

 

Секретар ради                                                 Ю.М. Оханський 

 

                
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                          № 521 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади для розміщення та 
      експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
      будівель та споруд технічної інфраструктури 
      з подальшою передачею в постійне користування 
      КП «Баранівка міськводоканал» 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, керуючись ст.12,66,92,125,126 
Земельного кодексу України, Законом 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (станція знезалізнення) загальною 
площею 0,0937  га по вул.Старченка в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.  

2. Передати комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал», юридична адреса якого: 
м.Баранівка, вул.Звягельська,123, в постійне користування земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (станція знезалізнення) по вул.Старченка 
в м.Баранівка Житомирської області загальною площею 0,0937 га. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 1820600000:01:002:0937. 

3. Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С.: 
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 
3.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 
 
 

Секретар ради                                                     Ю.М. Оханський 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                             № 522 
 
 
              Про внесення змін до рішення 
              46 сесії 6 скликання від 16.04.2015 р. 
              №1930 

 
 

Розглянувши заяву гр.Горбової О.І. та заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна про необхідність 
внесення змін до рішення 46 сесії 6 скликання від 16.04.2015 р. №1930, керуючись ст.12,118 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 46 сесії 6 скликання від 16.04.2015 р. №1930 «Про навдання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для ведення особистого селянського 
господарства гр.Горбовій О.І.», а саме, в першому пункті рішення слова «загальною площею 0,05 га» 
замінити на слова «загальною площею 0,1200 га». 

 
 

Секретар ради                                                         Ю.М. Оханський 

 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                 № 523 
 
              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 про необхідність подвлу земельної ділянки площею 0,7478 га в 
м.Баранівка, вул.Соборна,60а, яка перебуває в оренді ФОП Рибачука О.М.,  на підставі частини 3 
розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної там комунальної власності», 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (кадастровий номер 1820600000:01:001:0806) 
площею 0,7478 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Бваранівка, 
вул.Соборна,60а, яка перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Рибачука Олександра 
Миколайовича, на дві окремі земельні ділянки: 

- ділянка №1 –  0,4100 га; 
- ділянка №2 – 0,3378 га. 
2.  Доручити спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на розгляд та затвердження сесії міської 
ради.  

 
 
 

Секретар ради                                                                 Ю.М. Оханський 

 

                
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                    № 524 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яка перебуває у 
власності гр.Савича В.В., зі зміною 
цільового використання з земель 
для будівництва індивідуальних гаражів 
на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

 
Розглянувши заяву гр.Савича В.В., керуючись ст.12,20,39,125 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №502 
«Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб», 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 розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлової та громадської забудови, яка перебуває у власності гр.Савича Володимира Васильовича, 
площею 0,0075 га в м.Баранівка, вул.Першотравенська, зі зміною цільового використання з земель 
для будівництва індивідуальних гаражів на землі для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки – 182060000:01:002:0882. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, гр.Савичу В.В. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 

Секретар ради                                                  Ю.М. Оханський 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                         № 525 
 

 
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.Першотравенській в м.Баранівка, 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 житлової та громадської забудови комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади в м.Баранівка, вул.Першотравенська 
загальною площею 0,0075 га зі зміною цільового використання з земель для будівництва 
індивідуальних гаражів на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0882.  

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. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                   Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                         № 526 
 

 
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 в с.Рогачів на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, 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 комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в с.Рогачів на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
Житомирської області загальною площею 1,5 га зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

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. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                  Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                         № 527 
 

 
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 в м.Баранівка, район с.Табори, 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 комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в м.Баранівка, район с.Табори загальною площею 5,0 га зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

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. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                     Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 528 

 

Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки по  
вул.Звягельській,26 в м.Баранівка 
Житомирської області»  
 
 
Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки по вул.Звягельській,26 в м.Баранівка 

Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 18.08.2017 р., керуючись ст. 
19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 
«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», 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 «Детальний план території земельної ділянки по вул.Звягельській,26 в 
м.Баранівка Житомирської області», який розроблений Новоград-Волинським районним проектно-
виробничим архітектурно-планувальним підприємством. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 
плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                   Ю.М. Оханський 

 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                          № 529 

 

Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки по  
вул.Звягельській,139 в м.Баранівка 
Житомирської області»  
 
 
Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки по вул.Звягельській,139 в м.Баранівка 

Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 18.08.2017 р., керуючись ст. 
19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 
«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», 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 «Детальний план території земельної ділянки по вул.Звягельській,139 в 
м.Баранівка Житомирської області», який розроблений фізичною особою-підприємцем 
Микитенком В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального 
плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський 

 

 
                
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                            № 530 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо впорядкування 
території для містобудівних потреб 
 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо 
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України», 
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 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 проекту 
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
орієнтовною площею 1,5 га в с.Рогачів. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб, спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                       Ю.М. Оханський 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                            № 531 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо впорядкування 
території для містобудівних потреб 
 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо 
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України», 
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 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 проекту 
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
орієнтовною площею 5,0 га в м.Баранівка, район с.Табори. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб, спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                № 532 

 

Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
в по вул.Старченка у м.Баранівка  
Житомирської області (станція  
знезалізнення)»  
 
 
Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади по вул.Старченка у м.Баранівка Житомирської області (станція 
знезалізнення), керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної 
документації», 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 «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади по вул.Старченка у м.Баранівка Житомирської області 
(станція знезалізнення)», який розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком В.А. 
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення детального плану 
території протягом 10 днів з дня його затвердження. 
 
 
 

Секретар ради                                                  Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                             № 533 
 
 
              Про внесення змін до рішення 
              5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. 
              №193 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна про необхідність внесення змін до рішення 5 сесії 7 скликання від 
14.04.2016 р. №193, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. №193 «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, з 
подальшою передачею в постійне користування КП «Баранівка міськводоканал», а саме, в першому 
пункті рішення слова «м.Баранівка, вул.Гоголя» замінити на слова «м.Баранівка, вул.Набережна». 

 
 

Секретар ради                                                         Ю.М. Оханський 

 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                            № 534 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо впорядкування 
території для містобудівних потреб 
 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо 
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України», 
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 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 
проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель 
запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
орієнтовною площею 4,0 га в смт.Полянка. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб, спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 
 

Секретар ради                                            Ю.М. Оханський 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29  серпня   2017р.                                                                                                         № 535 

 
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 в м.Баранівка, район с.Табори, 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 комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в смт.Полянка загальною площею 4,0 га зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

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. 

 
 
 

 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від   29 серпня   2017р.                                                                                                     № 536 
 

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.Лебізі О.Л. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Лебіги О.Л., 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 із земель запасу гр.Лебізі 
Олегу Леонідовичу, яка проживає по ХХХХХХХХХ, в м.Баранівка, орієнтовною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка, ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
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.Лебізі О.Л. подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність.  

 
 
 

 

Секретар ради                                                    Ю.М. Оханський 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2017 року                                                                                       № 537       
 
Про внесення змін до  структури 
виконавчого апарату Баранівської 
міської ради  
 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури виконавчого апарату Баранівської міської ради: 
1.1. Вивести із структури виконавчого апарату Баранівської міської ради посаду 

оператора з обробки інформації та програмного забезпечення ; 
2. Ввести в структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради посаду інженера 

програміста. 
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель внести відповідні зміни до штатного розпису працівників виконавчого апарату 
Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 
 
 

 

Секретар ради                                                        Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2017 року                                                                                       №538 
 
Про припинення повноважень 
в.о. старости Михалюк Л.А.  
 

Відповідно до п. 1 ст. 79ˡ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 
глави 1.2 розділу 1 Положення про старосту села, сіл та селища Баранівської міської ради, 
затвердженого рішенням  2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11 січня 2017 
року та заслухавши інформац 

ію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М. про дострокове припинення 
повноважень в.о. старости на території сіл Вірля, Климентіївка Михалюк Л.А. відповідно до 
поданої нею заяви, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до уваги інформацію секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М. 
про дострокове припинення повноважень в.о. старости на території сіл Вірля, Климентіївка 
Михалюк Л.А. відповідно до поданої нею заяви. 

2. Достроково припинити повноваження в.о. старости на території сіл Вірля, 
Климентіївка Михалюк Л.А. у зв'язку з поданням заяви на звільнення за власним бажанням 
(вихід на пенсію). 

3. Повноваження в.о. старости на території сіл Вірля, Климентіївка покласти, 
тимчасово, на в.о. старости на території сіл Рогачів, Острожок, Рудня, Млини – Дейнеку В.П. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради – Кокітко Н.В. 
 
 

 

Секретар ради                                                             Ю.М. Оханський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №539 
Про внесення змін до штатного розпису 
Суємецької  ЗОШ І-ІІ ст. 

Розглянувши лист начальника відділу  освіти Баранівської міської ради від 22 серпня 
2017 року №450 , 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-ї сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради № 95 від 17 лютого 2017 року, (зміни зазначені в додатку). 

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. 

 
Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 
                                                                                               до рішення 3-ї сесії 

                                                                                                   8-го скликання №95 
від 17 лютого 2017 року 
зі змінами відповідно до 

рішення 10-ї сесії №359 від 
29 серпня  2017 року 

Штатний розпис 
адміністративно-господарського та педагогічного персоналу 

Суємецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
       
№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

1 Директор 1 
2 Педагогічні ставки 12,9 
3 Соціальний педагог 0,25 
4 Педагог-організатор 0,5 
5 Кухар 0,5 
6 Машиніст(кочегар)котельні на 

рік 
1 

7 Машиніст(кочегар)котельні на 
опалювальний сезон 

3 

8 Сторож 1 
9 Прибиральник службових 

приміщень 
3 

 Разом 23,15 
Секретар ради                                                                                             Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №540 
 
Про затвердження символіки 
Баранівської міської ОТГ 
 

З метою збереження та примноження історичних, культурно-соціальних, економічних 
та інших місцевих особливостей і традицій громади, з урахуванням пропозицій 
територіальної громади міста Баранівка, беручи до уваги результати проведених 
громадських слухань, враховуючи важливе значення символіки у процесі національного 
відродження, на підставі методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва 
областей, районів, районів у містах та територіальних громадах міст, селищ і сіл, керуючись 
статтями 22, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити символіку (герб і прапор) та опис герба і прапора Баранівської міської  
об`єднаної територіальної громади  (додаток 1).  

2. Затвердити текст гімну Баранівської міської ОТГ (автор Мегік Р.С.) (додаток 2). 
3.Надати повноваження розробити Положення «Про порядок використання 

символіки територіальної громади міста Баранівка» головному спеціалісту - юрисконсульту 
Головні В.В. 

 4.Управлінню фінансів Баранівської міської ради  здійснювати фінансування на 
виготовлення символіки територіальної громади міста Баранівка за рахунок коштів  відділу 
культури, сім`ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 
культури, сім`ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, контроль - за виконанням даного 
рішення покласти на заступника міського голови Савчука В.А. 
 
 

Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
До рішення сесії  

Баранівської міської ради №__540 від 29.08.2017р. 
 

ОПИС 
ПОВНОГО ГЕРБА МІСТА  БАРАНІВКА 

Щит розтято і перетято на чотири поля. У  першому смарагдовому  (зеленому) полі 
гербового щита золотий керамічний фігурний глек-куманець «Баранець». У другому срібному полі 
лазурова (синя) квітка льону із серединою іншого кольору. У третьому срібному полі сосна 
природнього кольору. У четвертому смарагдовому  (зеленому) полі гербового щита золотий оберемок 
жита.  

Герб вміщено на золотому бароковому картуші та увінчано срібною міською короною. 
Малим гербом міста Баранівка є герб без картуша та корони. 

ПОЯСНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ГЕРБА м. БАРАНІВКА 
Баранець — форма українського декоративного посуду з кераміки, оздобленого ліпними 

прикрасами, розписом або кольоровою поливою. Відомий з 15 ст. У гербі м. Баранівка виступає як 
«гласний» символ, що розкриває назву міста і підкреслює той факт, що народний переказ виводить 
назву від найменування роду діяльності мешканців. З давніх-давен тут виготовляли посуд — 
декоративний, оздоблений прикрасами та кольоровою поливою, зокрема так звані «баранці». У 1802 
році саме у м. Баранівці  було побудовано порцеляновий завод на кошти братів Михайла та 
Франциска Мезерів. Виробництво кераміки та порцеляни довгий час було однією з візитних карток 
міста Баранівка. 

Льон є природною негеральдичною фігурою, яка набула широкого поширення як в 
територіальній, так і родової геральдиці. Льон широко використовується в якості сировини в легкій 
промисловості. З цієї причини його прийнято використовувати в гербах тих регіонів та міст, які 
спеціалізуються на розвитку легкої промисловості або вирощуванні сировини для цієї галузі. Льон є 
однією з головних культур, що вирощуються на Поліссі, зокрема довкола м. Баранівка. Льонарство є 
однією з основних сільськогосподарських культур Житомирщини, одним із рослинних символів 
Полісся. 

Хвойні, переважно соснові ліси, характерні для заходу Житомирщини. Зокрема, околиці 
Баранівки прикрашає Баранівський ліс. Сосна символізує образ нев'янучого життя. Вічнозелена сосна 
символізує безсмертя. 

Оберемок жита – символ Житомирщини, від якого та бере свою назву, символ багатств та 
родючості землі. Територія нинішньої Житомирської області є тереном розселення племені житичів, 
що входило в племінний союз древлян. Основним заняттям давнього населення Житомирщини  було 
хліборобство, а назва виникла від важливої в цьому краї культури — жита, що культивується тут із 
незапам'ятних часів. 

 
СИМВОЛІКА БАРВ І МЕТАЛІВ 

Смарагд (зелений колір) – колір надій та добробуту. 
Срібло (білий колір) – втілення чистоти, «білизни» фізичної та духовної. 
Золото (жовтий колір) – багатство, сонце, щедрість.  
Лазуровий (синій колір) - втілення духовності, небесної висоти, колір квіток однієї з рослин-

символів українського Полісся - льну. 
ОПИС 

ПРАПОРА  МІСТА  БАРАНІВКА 
Прапором міста Баранівка є прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 

2:3, яке складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг – білої та зеленої. 
В центрі полотнища розміщено зображення малого герба міста Баранівка. Зображення 

емблеми складає 1/2 ширини полотнища". 
Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні. 

 
Додаток 2 



До рішення сесії  
Баранівської міської ради №540_ від 29.08.2017р. 

 
Текст гімну Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

Автор Мегік Руслана 
 
1. 
У поліськім краю, 
Де родючі поля, 
Між лісів процвіта 
Батьківщина моя. 
Від Случі – і до Смолки 
Сторінками віків 
Простягаються гордо 
Землі наших батьків. 
 
Приспів 
Баранівська наша громадо, 
Твій прапор ми гордо несем. 
Тебе розбудуємо разом, 
У єдності силу знайдем. 
 
2. 
Знамениті були 
Бондарями й ткачами, 
Льоном, фарфором, склом, 
Золотими руками. 
Маєм вчених, атлетів 
І борців за свободу, 
Тож пора відродити 
Славу нашого роду. 
 
3. 
Лихоліття й незгоди 
Не здолали громаду -  
Ми завжди піднімались 
Все робили до ладу. 
У труді й відпочинку 
На своїй Батьківщині 
Будем жити щасливо, 

 
Секретар ради                                               Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №541 
 

Про утворення старостинських округів 
Баранівської міської ради  
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку з набранням чинності 
12.03.2017 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу 
старости села, селища» N 1848-VIII від 09.02.2013 р., необхідністю приведення з нормами 
діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених 
пунктів Баранівськоїміської радиди , що увійшли до об’єднаної територіальної громади з 
адміністративним центром в м. Баранівка, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Утворити на території Баранівської міської ради 12 старостинських округів: 
1.1. Полянківський старостинський округ з центром смт. Полянка, що складається із 

смт. Полянка та села Будисько.    
Вважати виконуючого обов’язки старости смт. Полянка с. Будисько Ільчук Любов 

Володимирівну - виконуючим обов’язки. старости Полянківського старостинського округу. 
1.2. Суємецький  старостинський округ з центром с. Суємці, що складається із с. 

Суємці, с. Володимирівка.    
Вважати виконуючого обов’язки старости  с. Суємці, с. Володимирівка Миська 

Олександра Васильовича - виконуючим обов’язки старости Суємецького старостинського 
округу. 

1.3. Зеремлянський старостинський округ з центом с. Зеремля, що складається із  с.  
Зеремля, с.Середня, с. Вишнівка.  

Вважати виконуючого обов’язки старости с.  Зеремля, с.Середня, с. Вишнівка  
Степанюка Григорія Павловича – виконуючим обов’язки старости Зеремлянського 
старостинського округу. 

1.4. Йосипівський старостинський округ  з центром с. Йосипівка, що складається із  
с.  Йосипівка, с.Табори. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с.  Йосипівка, с.Табори Грановського 
Олега Миколайовича  - виконуючим обов’язки старости Йосипівського старостинського 
округу. 

1.5. Жарівський старостинський округ з центом с Жари, що складається  с.  Жари, 
с.Деревищина 

Вважати виконуючого обов’язки старости с.  Жари, с.Деревищина Левчука Миколу 
Михайловича – виконуючим обов’язки старости Жарівського старостинського округу. 

1.6. Кашперівський старостинський округ з центром с Кашперівка, що складається з 
с. Кашперівка, с.Озерянка, с.Гриньки . 

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Кашперівка, с.Озерянка, с.Гриньки 
Муравського Володимира Євгеновича -  виконуючим обов’язки старости Кашперівського 
старостинського округу. 



1.7. Рогачівський старостинський округ з центром в с. Рогачів, що складається з с. 
Рогачів, с. Острожок,  с. Рудня,  с.Млини. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Рогачів, с. Острожок,  с. Рудня,  
с.Млини  Дейнеку Володимира Петровича -  виконуючим обов’язки старости Рогачівського 
старостинського округу. 

1.8.  Вірлянський старостинький округ з центром с. Вірля, що складається з с.  Вірля, 
с.Климентіївка. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с.  Вірля, с.Климентіївка  Дейнеку 
Володимира Петровича - виконуючим обов’язки старости Вірлянського старостинського 
округу. 

1.9. Марківській старостинський округ з центром с. Марківка, що складається з с. 
Марківка,  с.Стара Гута, с.Глибочок. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Марківка,  с.Стара Гута, с.Глибочок  
Вітюка Володимира Васильовича - виконуючим обов’язки старости Марківського 
старостинського округу. 

1.10. Ялишівський старостинський округ з центром с. Ялишів , що складається з с. 
Ялишів,  с.Явне, с.Лісове. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Ялишів,  с.Явне, с.Лісове  Лавренчука 
Анатолія Миколайовича - виконуючим обов’язки старости Ялишівського старостинського 
округу. 

1.11. Берестівський старостинський округ з центром с. Берестівка , що складається з 
с. с. Берестівка, с.Мирославль, с.Ситисько, с.Зрубок  

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Берестівка, с.Мирославль, с.Ситисько, 
с.Зрубок Закусило Надію Іванівну - виконуючим обов’язки старости Берестівського 
старостинського округу. 

1.12. Смолдирівський  старостинський округ з центром с. Смолдирів  , що 
складається з с. с. с. Смолдирів, с.Смолка , с. Іванівка. 

Вважати виконуючого обов’язки старости с. Смолдирів, с.Смолка , с. Іванівка 
Гайдайчука Миколу Васильовича - виконуючим обов’язки старости Смолдирівського  
старостинського округу. 

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

Секретар ради                                               Ю.М. Оханський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №542 
 
Про перейменування вулиці Соснина  
в с.Климентіївка на вулицю ім. В. Новіцького   
 

У відповідності до рекомендацій громадських слухань від : 13.07.2017 року , беручи 
до уваги виступи учасників мітингу-реквієму від 20.05.2015 року з нагоди вшанування Дня 
героїв Небесної Сотні та пропозиції депутатів міської ради, враховуючи той факт, що інших 
пропозицій та рекомендацій щодо перейменування вулиці, не надходило, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА :  

1. Перейменувати вул. Соснина в с. Климентіївка Баранівського району Житомирської 
області на вул. ім. В. Новіцького без змін поштових номерів житлових будинків, установ, 
споруд.  

2. Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової 
інформації.  

3. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради 
(Виховський С.А) провести відповідні роботи пов’язані з перейменуванням.  

4. Виконавчому комітету Баранівської міської ради провести відповідну роботу щодо 
внесенні змін про включення перейменованої вулиці Соснина в с. Климентіївка до Словників 
державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань законності, регламенту та депутатської етики.  

 

 

Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

 

від 29 серпня  2017                                                                                              №543 

 

Про здійснення у 2018 році запозичення  

до бюджету Баранівської міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

            З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в 
м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в 
рамках реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання 
якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно 
до ст. 143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 
ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення 
місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 
№ 110 зі змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити місцеве зовнішнє запозичення шляхом отримання кредиту від 
міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) 
шляхом укладення кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою 
Корпорацією (НЕФКО) та Баранівською міською об’єднаною територіальною громадою ( 
далі - Баранівською ОТГ) (надалі – Кредитний Договір) на наступних умовах: 

1.1. Мета запозичення – впровадження енергоефективних технологій і заходів з 
термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка), спрямованих на економію 
енергії. 

1.2 Форма здійснення запозичення – укладення Кредитного Договору.  

1.3.Вид запозичення –  кредит від МФО (міжнародної фінансової організації). 

1.4. Розмір (основна сума боргу за Кредитним Договором) запозичення - сума в 
4949086 (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість).Строк 
запозичення - 5 років. Пільговий період в частині оплати кредиту - 2018 рік.  

1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не 
надається. 



1.6. Погашення запозичення здійснюється приблизно рівними щоквартальними 
платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з дати завершення періоду 
відстрочки (всього 20 платежів) відповідно до бізнесплану та умов Кредитного Договору. 

1.7. Відсоткова ставка за користування запозиченням становить 3% річних. 

1.8.Сплата відсотків по кредиту здійснюється приблизно рівними щоквартальними 
платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати 
платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не 
застосовується до платежів зі сплати відсотків); 

1.9.Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

 

2. Уповноважити міського голову  Баранівської міської ради, Душка Анатолія 
Олександровича вчиняти всі необхідні правочини, зокрема, підписувати Кредитний Договір 
від імені Баранівської міської ради, та здійснювати всі передбачені чинним законодавством 
України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету Баранівської ОТГ 
шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна 
Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки 
та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, 
пов’язані з залученням запозичення. 

3. Постійній комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.)  підготувати пропозиції про внесення 
змін до міського бюджету на 2018-2022 роки в частині планування видатків на реалізацію 
Проекту. 

4. При підготовці змін до рішення міської ради  «Про затвердження міського бюджету 
на 2018 рік» передбачити асигнування на фінансування заходів проекту «Капітальний 
ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з 
енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках інвестиційного проекту «Модернізація 
освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній 
територіальній громаді»  в тому числі за рахунок коштів кредиту 4949086 (чотири мільйони 
дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість) гривень. Зазначені кошти спрямувати на 
впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі 
Баранівської гімназії (місто Баранівка) (теплоізоляція стін, заміна дерев’яних вікон, заміна 
ламп розжарювання), інші заходи згідно з бізнес-планом. 

5.При формуванні проектів рішень про міський бюджет на наступні за 2018 роки 
передбачити витрати на виконання боргових зобов’язань міста перед міжнародною 
фінансовою організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) до кінця дії 
цих зобов’язань. 

6. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше 
погодження умов та обсягів запозичення Міністерством фінансів України. 

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

 

Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
10 сесія 8 скликання 

 
від 29 серпня  2017                                                                                              №544 
 
Про розгляд звернення депутатів 
обласної ради щодо використання 
земельних ділянок запасу, 
вкритих лісовою рослинністю, 
полезахисних смуг та забезпечення 
їх господарського використання 
 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши звернення депутатів обласної ради до районних рад, районних державних 
адміністрацій, об’єднаних територіальних громад Житомирської області щодо використання 
земельних ділянок запасу, вкритих лісовою рослинністю, полезахисних смуг та забезпечення 
їх господарського використання, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Звернення депутатів обласної ради до районних рад, районних державних 
адміністрацій, об’єднаних територіальних громад Житомирської області щодо використання 
земельних ділянок запасу, вкритих лісовою рослинністю, полезахисних смуг та забезпечення 
їх господарського використання, взяти до уваги. 

2. Про результати розгляду звернення проінформувати обласну раду у термін, 
визначений законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг та на постійну комісію міської ради з питань законності, 
регламенту та депутатської етики. 

 
 

Секретар ради                                                                         Ю.М. Оханський 
 

 
 
 


