
                                                                           
                

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 670 
 

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.Райковській С.Ю. 
 

 
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.Райковській Світлані Юріївні, яка проживає в с.Смолдирів, 
XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Смолдирів по XXXXXXXXXX, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Райковській Світлані Юріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1110 га; рілля – 0,1390 га; для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820685300:06:005:0084. 

3. Гр.Райковській С.Ю.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

                
 

 
 
 
 



 

                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

 
від    28     листопада   2017р.                                                                                          № 671 

 
Про затвердження 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  
та обслуговування  житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр.Ровінец М. 
 
Розглянувши технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, 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. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду гр.Ровінец Максиму, який проживає по XXXXXXX в с.Марківка 
Баранівського  району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Марківка, 
XXXXXXXXXX, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Ровінец Максиму в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, яка розташована в межах с.Марківка, XXXXXXX,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820683600:03:001:0158. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,2500 га в 
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Ровінец М.: 
4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

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

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

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

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

 Міський голова                                                             А.О.Душко 
         



                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            
                                                                          

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 672 

 
 
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.Сус А.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.Сус Антоніні Василівні, яка проживає м.Баранівка XXXXXXXXX, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,1855 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Сус Антоніні Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,1855 га, в тому числі: 
рілля – 0,1855 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:004:1559. 

3. Гр.Сус А.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. 
 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 673 

 
 
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.Філіпенко С.А. 

 
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.Філіпенко Софії Антонівні, яка проживає смт.Полянка, XXXXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 0,3958 га для ведення особистого 
селянського господарства в смт.Полянка, XXXXXXXXX, Баранівського району, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Філіпенко Софії Антонівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
смт.Полянка, XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, площею 0,3958 га, в 
тому числі: рілля – 0,3958 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки - 1820656300:01:003:0124. 

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

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 674 

 
 
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.Танському Ю.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.Танському Юрію Васильовичу, який проживає в с.Кашперівка, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,5581 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Кашперівка Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Танському Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Кашперівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,5581 га, в тому числі: 
рілля – 0,5581 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820683000:05:000:0327. 

3. Гр.Танському Ю.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. 
 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 675 

 
 
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.Сергієнкову В.Т. 

 
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.Сергієнкову Володимиру Тимофійовичу, який проживає в м.Баранівка XXXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2830 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Баранівка, XXXXXXXX, Баранівського району, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Сергієнкову Володимиру Тимофійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка, Баранівського району Житомирської області, площею 0,2830 га, в тому 
числі: рілля – 0,2830 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:003:0713. 

3. Гр.Сергієнкову В.Т .: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 

 
                                                                           
                                                         
                                                                           



                                                                                                              
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                                     № 676 
 

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.Долнеру В.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Долнера 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.Долнеру Віктору Володимировичу, який проживає в с.Глибочок, XXXXXXXXX, 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Глибочок Баранівського району Житомирської 
області. 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.Долнеру В.В. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             

                                                              

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28  листопада   2017р.                                                                                                    № 677 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для будівництва та обслуговування 
       житлового будинку з подальшою передачею у  
       власність гр.Майорову С.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Майорова С.В., 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, що 
перебувають в  користуванні гр.Майорова Сергія Володимировича, який проживає в 
смт.Першотравенськ, XXXXXXXXXXX, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку по 
с.Глибочок, Баранівського району Житомирської області. 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.Майоророву С.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                                    № 678 
 

Про припинення дії 
договору оренди землі 
гр.Осовик Ю.М. 
  
 
Розглянувши заяву гр.Осовик Ю.М. про припинення дії договору оренди землі в 

зв’язку з придбанням земельної ділянки у власність, керуючись ст.12 Земельного Кодексу 
України, ст.31 Закону 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. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0036 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Пашкевича,6, який укладений між гр.Осовик Юлією 
Миколаївною та Баранівською міською радою 09.08.2017 р. Кадастровий номер земельної 
ділянки -1820600000:01:002:0823. 

2. Гр.Осовик Ю.М. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                                    № 679 
 

Про припинення дії 
договору оренди землі 
ФОП Венгер В.М. 
  
 
Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М. про припинення дії договору оренди землі в 

зв’язку з придбанням земельної ділянки у власність, керуючись ст.12 Земельного Кодексу 
України, ст.31 Закону 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. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0020 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Звягельській,2-б, який укладений між ФОП Венгер 
Валентиною Максимівною та Баранівською міською радою 22.06.2017 р. Кадастровий номер 
земельної ділянки -1820600000:01:001:0247. 

2. ФОП Венгер В.М. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                          № 680 
 

 
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.Сус А.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.Сус Антоніні Василівні, яка проживає по XXXXXXX в м.Баранівка, Житомирської області, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Сус Антоніні Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка XXXXXXXXX, Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 
0,0469 га, землі під житловою забудовою – 0,0531 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1558. 

3. Гр.Сус А.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. 
 
 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 
 
                                                                           
 
 
 
 



 

                                                                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                          № 681 
 

 
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.Чернецькому В.М. 
 

 
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.Чернецькому Володимиру Марціновичу, який проживає по XXXXXXXX в смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,1500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт.Полянка, 
XXXXXXXX, Баранівського району, Житомирської оюласті. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Чернецькому Володимиру Марціновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах смт.Полянка XXXXXXXXX Баранівського району, Житомирської області, площею 
0,1500 га, в тому числі: рілля – 0,1230 га, землі під житловою забудовою – 0,0270 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820656300:01:002:0279. 

3. Гр.Чернецькому В.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від      28    листопада   2017р.                                                                                             № 682 
 

Про продаж земельної ділянки для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
у власність гр.Чернишову М.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Чернишова М.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по XXXXXXXXXX, розроблений суб’єктом оціночної діяльності Пф»ЮрЕкс», 
висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 06.11.2017 р., та керуючись 
ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності» від 22.04.2009 р. №381, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 
з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3856 га, яка 
передана в оренду гр.Чернишову Миколі Вікторовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території Баранівської міської ради за адресою: 
м.Баранівка, XXXXXXXXX. 

2. Продати гр.Чернишову Миколі Вікторовичу земельну ділянку у власність по 
вул.Першотравенській,2 площею 0,3856 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер – 1820600000:01:004:1469) за ціною 87839,68 грн. 
(вісімдесят сім тисяч вісімсот тридцять девять гривень 68 копійок) з розстроченням сплати за 
викуп терміном на три роки (р/р 31515941700038 код 04344386 УДК в Житомирській області), 
з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок, 43919,84 грн. – перший платіж, 39919,84 грн. – чергові 
платежі, які сплачуються відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної ділянки. 
При цьому, під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений 
Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по 
місяць, що передує місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь період 
розстроченого платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 
   У разі порушення строків погашення частини платежу, покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
   Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає 
стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 



3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 

4. Гр.Чернишову М.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власникам земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 14 сесії Баранівської міської ради 
VІІІ скликання 

від 28.11.2017р. № 

             
ГРАФІК 

сплати коштів за викуп земельної ділянки по вул.Першотравенській,2, 
яка передана в оренду гр.Чернишову М.В., 

з розстроченням терміну платежу на два роки 
 

 Термін сплати Сума 
сплати 

1 Грудень  2017 р. – 

лютий 2018 р. 

4989,98 
 

2 Березень - травень 
 2018 р. 

4989,98 

 

3 Червень - серпень 
2017 р. 

4989,98 

 

4 Вересень - листопад 
2018 р. 

4989,98 

 

5 Грудень 2018 р. – 

лютий 2019 р. 

4989,98 
 
 

6 Березень - травень 
2018 р. 

4989,98 
 

 

7 Червень - серпень 
2019 р. 

4989,98 
 

 

8 Вересень - листопад 
2019 р. 

4989,98 
 

 

 

Всього до сплати  39919,84 грн. (тридцять девять тисяч дев’ятсот девятнадцять гривень 84 
копійки). 
 

 
Міський голова                                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від      28    листопада   2017р.                                                                                             № 683 
 

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.Савич Є.С. 
 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з 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.Савич Євгенії Сарафонівні, яка проживає в с.Климентіївка 
XXXXXXXXX,  Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Климентіївка XXXXXXXX, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Савич Євгенії Сарафонівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Климентіївка Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0728 га; рілля – 0,1617 
га;,багаторічні насадження -0,0155 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680800:02:002:0241. 

3. Гр.Савич Є.С.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

                
                                                                        
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                          № 684 

 

Про затвердження «Детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки житлової та громадської  
забудови для будівництва індивідуальних  
гаражів на будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі по 
 вул.Першотравенська у м.Баранівка  
Житомирської області»  
 
 
Розглянувши «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної 

ділянки житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів на землі 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенська у м.Баранівка 
Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 21.11.2017 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 по зміні цільового призначення земельної 
ділянки житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів на землі 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенській у 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. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від      28    листопада   2017р.                                                                                             № 685 
 

Про продаж земельної ділянки для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
у власність ТОВ «Декор Україна». 
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул.Першотравенській,30, розроблений 
суб’єктом оціночної діяльності Пф «ЮрЕкс»., висновок оцінювача про ринкову вартість 
земельної ділянки від 06.11.2017 р., та керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків 
з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної 
власності» від 22.04.2009 р. №381, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,6991 га, яка 
передана в оренду ТОВ «Декор Україна»  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,30. 
2.Продати ТОВ «Декор Україна» земельну ділянку у власність по вул.Першотравенській,30 
площею 0,6991 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий 
номер – 1820600000:01:006:0039) за ціною 141078,38 грн. (Сто сорок одна тисяча сімдесят 
вісім гривень 38 копійок) з розстроченням сплати за викуп терміном на три роки (р/р 
31515941700038 код 04344386 УДК в Житомирській області), з них: 4 000,00 грн. – авансовий 
внесок, 70539,19 грн. – перший платіж, 66539,19 грн. – чергові платежі, які сплачуються 
відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної ділянки. При цьому, під час 
визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за 
період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує 
місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь період розстроченого 
платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 
   У разі порушення строків погашення частини платежу, покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
   Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає 
стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
3.Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 
4.Директору ТОВ «Декор Україна»  Молотковцю О.О провести нотаріальне оформлення 
договору купівлі-продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме 
майно. 
5.Власникам земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами ст.91 
Земельного кодексу України. 

 
Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 



 
 
 
 
 

 
 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 14 сесії Баранівської міської ради 
VІІ1 скликання 

від 28.11.2017р. № 

             
ГРАФІК 

сплати коштів за викуп земельної ділянки по вул.Першотравенській,30, 
яка передана в оренду ТОВ «Декор Україна»., 
з розстроченням терміну платежу на два роки 

 

 Термін сплати Сума 
сплати 

1 Грудень  2017 р. – 

лютий 2018 р. 

8317,40 
 

2 Березень - травень 
 2018 р. 

8317,40 

 

3 Червень - серпень 
2017 р. 

8317,40 

 

4 Вересень - листопад 
2018 р. 

8317,40 

 

5 Грудень 2018 р. – 

лютий 2019 р. 

8317,40 
 

6 Березень - травень 
2018 р. 

8317,40 

 

7 Червень - серпень 
2019 р. 

8317,40 

 

8 Вересень - листопад 
2019 р. 

8317,40 

 

 

Всього до сплати  66539,19 грн. (шістдесят шість тисяч п’ятсот тридцять девять гривень 19 
копійок). 
 

 
Міський голова                                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від      28    листопада   2017р.                                                                                             № 686 
 

Про продаж земельної ділянки для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
у власність ТОВ «Декор Україна» 
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул.Першотравенській,30-А, розроблений 
суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс»., висновок оцінювача про ринкову вартість 
земельної ділянки від 06.11.2017 р., та керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків 
з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної 
власності» від 22.04.2009 р. №381, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,5100 га, яка 
передана в оренду ТОВ «Декор Україна»  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,30-А. 
2.Продати ТОВ «Декор Україна» земельну ділянку у власність по вул.Першотравенській,30-А 
площею 0,5100 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий 
номер – 1820600000:01:006:0038) за ціною 103938,00 грн. (Сто три тисячі дев’ятсот тридцять 
вісім гривень 00 копійок) з розстроченням сплати за викуп терміном на три роки (р/р 
31515941700038 код 04344386 УДК в Житомирській області), з них: 4 000,00 грн. – авансовий 
внесок, 51969,00 грн. – перший платіж, 47969,00 грн. – чергові платежі, які сплачуються 
відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної ділянки. При цьому, під час 
визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за 
період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує 
місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь період розстроченого 
платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 
   У разі порушення строків погашення частини платежу, покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
   Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає 
стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
3.Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з дати 
прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на 
умовах, визначених цим рішенням. 
4.Директору ТОВ «Декор Україна»  Молотковцю О.О провести нотаріальне оформлення 
договору купівлі-продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме 
майно. 
5.Власникам земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами ст.91 
Земельного кодексу України. 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 



 
 
 
 
 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 14 сесії Баранівської міської ради 
VІІ1 скликання 

від 28.11.2017р. № 

             
ГРАФІК 

сплати коштів за викуп земельної ділянки по вул.Першотравенській,30-А, 
яка передана в оренду ТОВ «Декор Україна»., 
з розстроченням терміну платежу на два роки 

 

 Термін сплати Сума 
сплати 

1 Грудень  2017 р. – 

лютий 2018 р. 

5996,12 
 

2 Березень - травень 
 2018 р. 

 
5996,12 

 

3 Червень - серпень 
2017 р. 

5996,12 
 

 

4 Вересень - листопад 
2018 р. 

 
5996,12 

 

5 Грудень 2018 р. – 

лютий 2019 р. 

5996,12 
 

6 Березень - травень 
2018 р. 

5996,12 
 

 

7 Червень - серпень 
2019 р. 

 
5996,12 

 

8 Вересень - листопад 
2019 р. 

5996,12 
 

 

 

Всього до сплати  47969 грн. (сорок сім тисяч дев’ятсот шістдесят девять гривень 00 копійок). 
 

 
Міський голова                                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ перенесено  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28 листопада   2017р.                                                                                             №  
 
       Про затвердження містобудівної 
       документації «Генеральний план  
       м.Баранівка Житомирської області»  
 

 
Розглянувши генеральний план м.Баранівка, розроблений Державним підприємством 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» 
імені Ю.М. Білоконя», експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації, виданий 
філією «Київоблбудекспертиза» державного підприємства «Київоблбудінвест» від 13.11.2017 
р., керуючись ст.16,17,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.12 
Закону України «Про основи містобудування», 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 містобудівну документацію «Генеральний план міста Баранівка 

Житомирської області», розроблений Державним підприємством «Український 
державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені 
Ю.М. Білоконя», з такими основними показниками: 

 
№ з/п Показники Одиниця 

виміру 
Сучасний стан 

01.01.2014 р. 
Розрахунковий 

етап  
01.01.2035 р. 

1. Населення тис.чол. 11,9 11,8 
2. Територія в межах 

населеного пункту, всього: 
га 2233,6 2233,6 

 у тому числі:    
 Житлова забудова, всього га 697,0 804,0 
 у тому числі:    
 - садибна га 687,0 793,0 
 - багатоквартирна га 10,0 11,0 
 Громадська забудова га 51,0 85,0 
 Виробнича, комунальна та 

складська забудова 
га 124,6 274,0 

 Транспортна інфраструктура, 
всього 

га 118,7 131,8 

 у тому числі:    
 - вулично-дорожньої мережі га 106,4 119,5 
 - зовнішнього транспорту га 12,3 12,3 
 Ландшафтно-рекреаційна та 

озеленена територія, всього 
га 74,8 353,5 

 у тому числі:    
 - установи відпочинку га - 20,0 
 - зелені насадження загального 

користування 
га 4,5 300,5 



 
 
 
 
 
№ з/п Показники Одиниця 

виміру 
Сучасний стан 

01.01.2014 р. 
Розрахунковий 

етап  
01.01.2035 р. 

 - зелені насадження 
спеціального призначення 

га - 33,0 

 - інші зелені насадження га 70,3 - 
 Водні поверхні га 39,7 39,7 
 Сільськогосподарські угіддя га 1034,8 474,0 
 Інші території га 93,0 71,6 

3. Житловий фонд, всього тис.м2 

кількість 
квартир 

306,0 
4880 

470,0 
5389 

 у тому числі непридатний 
житловий фонд 

тис.м2 

кількість 
квартир 

-- -- 

 Розподіл житлового фонду за 
видами забудови: 

   

 - садибна тис.м2 

кількість 
квартир 

273,8 
4157 

428,8 
4526 

 - багатоквартирна тис.м2 

кількість 
квартир 

32,2 
723 

41,2 
863 

 Середня житлова 
забезпеченість населення 
загальною площею 

м2/чол. 25,7 39,8 

4. Нове житлове будівництво, 
всього: 

тис.м2 

кількість 
квартир 

-- 164,0 
880 

 у тому числі:    
 - садибне тис.м2 

кількість 
квартир 

-- 155,0 
740 

 - багатоквартирне тис.м2 

кількість 
квартир 

-- 155,0 
740 

5. Обє,кти громадського 
обслуговування 

   

 - дитячі дошкільні заклади місць 250 620 
 - загальноосвітні школи місць 2496 2496 
 - лікарні ліжок 170 250 
 - поліклініки відвідувань 

за зміну 
500 550 

 - пожежні депо об,єкт 
пожежних 

автомобілів 

1 
3 

2 
6 

6. Вулично-дорожня мережа та 
транспорт 

   

 Довжина магістральних 
вулиць 

км 39,5 41,6 

 Щільність магістральної 
мережі 

км/км2 3,1 2,8 



 
 
 

№ 
з/п 

Показники Одиниця виміру Сучасний 
стан 

01.01.2014 р. 

Розрахунковий 
етап  

01.01.2035 р. 
 Довжина подвійного шляху 

ліній автобусу 
км -- 28,6 

 Щільність автобусної 
мережі 

км/км2 -- 2,0 

 Загальний рівень 
автомобілізації 

машин на 1 
тис.чол. 

170 315 

 - у тому числі рівень 
автомобілізації легкового 
автомобільного транспорту 

машин на 1 
тис.чол. 

147 280 

 Кількість місць постійного 
зберігання автомобілів 
(багатоповерхові гаражі, 
боксові гаражі, відкриті 
автостоянки) 

машино-місць 9 459 

7. Інженерне забезпечення    
 Водопостачання    
 Сумарний відпуск води: тис.м3/добу 0,70 2,95 
 - питна вода тис.м3/добу 0,70 1,8 
 - технічна вода тис.м3/добу н.д. 1,15 
 Потужність головних 

споруд питного 
водопроводу 

тис.м3/добу 0,70 1,8 

 Каналізація    
 Загальне надходження 

стічних вод 
тис.м3/добу до 0,30 2,69 

 Сумарна потужність 
каналізаційних очисних 
споруд 

тис.м3/добу 2,70 2,70 

 Електропостачання    
 Сумарне електричне 

споживання електроенергії 
млн.кВтхгодин/рік 26,10 41,90 

 Потужність джерел 
покриття електроенергії 

тис.квт 10,0 32,0 

 Теплопостачання    
 Потужність централізованих 

джерел тепла, всього 
МВт -- -- 

 Подача тепла, всього МВт -- 22,72 
 Газопостачання    
 Споживання газу, всього млн.м3/рік н.д. 34,64 

8. Інженерна підготовка та 
захист території 

   

 Захист території від 
затоплення 

га -- 655,0 

 Підсипання території га -- 5,8 
 Берегоукріплення км -- 0,95 
 Захист території від 

підтоплення 
га -- 2233,6 

 Розчистка русел рік, 
струмків 

км 1,2 12,0 

 Розчистка водойм га -- 9,6 
 Ліквідація заболоченостей га -- 31,7 
 Протиерозійні заходи га н.д. 30,7 



 Дощова каналізація    
 
 
 

№ 
з/п 

Показники Одиниця виміру Сучасний 
стан 

01.01.2014 р. 

Розрахунковий 
етап  

01.01.2035 р. 
 Дощова каналізація км 4,5 30,1 
 Очисні споруди дощової 

каналізації 
одиниць -- 5 

9. Санітарне очищення 
території 

   

 Обсяги твердих побутових 
відходів 

тис.т/рік 3,87 4,6 

 Сміттєсортувальне 
підприємство 

   

 Кількість одиниць -- 1 
 Потужність загальна тис. т/рік -- 4,6 
 Полігони    
 Кількість одиниць -- 1 
 Площа га -- 2,62 
 Звалища    
 Кількість одиниць 1 -- 
 Площа га 2,6 -- 

 
2. Виконавчому комітету та іншим виконавчим органам міської ради при розгляді 

питань містобудування, планування і забудови міста, земельних питань, керуватися 
даним генеральним планом. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ перенесено  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28 листопада   2017р.                                                                                             №  
 
Про затвердження містобудівної 
       документації «Генеральний план  
       м.Баранівка Житомирської області»  
 
 

 
Розглянувши план зонування міста Баранівка, розроблений Державним підприємством 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» 
імені Ю.М. Білоконя», з метою забезпечення планомірного, обґрунтованого і комплексного 
розвитку міста, керуючись ст.16,18 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №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 план зонування міста Баранівка, розроблений Державним 

підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування 
міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28 листопада   2017р.                                                                                             № 687 
 
       Про включення земельних ділянок, 
       які перебувають в комунальній 
       власності Баранівської об’єднаної 
       територіальної громади, до переліку 
       вільних від забудови земельних ділянок, 
       призначених для продажу на земельному 
       аукціоні в 2018 році 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність включення земельних 
ділянок до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для продажу на 
земельному аукціоні в 2017 році, з метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання 
питання набуття права власності та оренди на земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення на аукціонах, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних 
відносин, та керуючись статтями 12,58,59,134,135,136 Земельного кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 

продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0805 
га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення по вул.Першотравенській,2ж. 

2. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0080 
га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови по вул.Звягельській,7в. 

3. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 
га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці – 
вул.І.Франка,106. 

4. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 
га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці - 
вул.І.Франка,108. 

5. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2017 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 



га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (АЗС) із земель житлової та громадської забудови по 
вул.Першотравенській,21б. 

 

 
Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28 листопада   2017р.                                                                                             № 688 
 
           Про надання дозволу на виготовлення 
           проекту землеустрою щодо відведення 
           земельної ділянки комунальної власності 
           Баранівської робєднаної територіальної громади 
           для будівництва та обслуговування інших 
           будівель громадської забудови 
 

    Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, керуючись 
ст.12,38,39,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 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 
проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною 
загальною площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови в м.Баранівка, вул.Ярослава Мудрого. 

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. Відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності подати  проект землеустрою на 
розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження  та передачі 
земельної ділянки в постійне користування. 

 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28  листопада   2017р.                                                                                                    № 689 
 

Про припинення дії 
договорів оренди землі 
ТОВ «Декор Україна» 
  
 
Розглянувши клопотання ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. про припинення дії 

договорів оренди землі в зв’язку з придбанням земельної ділянки у власність, керуючись ст.12 
Земельного Кодексу України, ст.31 Закону 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. Припинити дію договору оренди землі площею 0,5100 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,30а, який укладений між 
директором ТОВ «Декор Україна» Молотковцем О.О. та Баранівською міською радою 
01.08.2017 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:006:0038. 

2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,6991 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,30, який укладений між 
директором ТОВ «Декор Україна» Молотковцем О.О. та Баранівською міською радою 
01.08.2017 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:006:0039. 

3. Директору ТОВ «Декор Україна» укласти з Баранівською міською радою угоди про 
припинення дії договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28  листопада   2017р.                                                                                                    № 690 
 

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 
       і споруд з подальшою передачею у  
       власність гр.Колотюку Р.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Колотюка Р.Ф., 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 із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Колотюку Руслану Федоровичу, який проживає в м.Києві, XXXXXXX, кв.172, 
орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в 
с.Будисько Баранівського району Житомирської області. 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.Колотюку Р.Ф. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28  листопада   2017р.                                                                                                    № 691 
 

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 
       і споруд з подальшою передачею у  
       власність гр.Проніну А.Г. 
 

Розглянувши заяву гр.Проніна А.Г., 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 із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр. Проніну Андрію Григоровичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в 
с.Будисько Баранівського району Житомирської області. 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.Проніну А.Г. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                                                          А.О.Душко  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                                     № 692 
 

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.Шевчук Р.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Шевчук Р.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, яка 
перебуває в користуванні гр.Шевчук Раїси Володимирівни, що проживає в с.Іванівка 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,8000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Іванівка Баранівського району Житомирської 
області. 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.Шевчук Р.В. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                                     № 693 
 

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.Виннику Ю.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Винника Ю.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, яка 
перебуває в користуванні гр.Винника Юрія Васильовича, що проживає в с.Ярунь, 
XXXXXXX, Новоград-Волинського району Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1800 га для ведення особистого селянського господарства в с.Рогачів, вул.Новоград-
Волинська, Баранівського району Житомирської області. 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.Виннику Ю.В. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                                     № 694 
 

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.Поліщуку В.О. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Поліщука В.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, яка 
перебуває в користуванні гр.Поліщука Володимира Оксентійовича, що проживає в 
с.Мирославль, XXXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,3300 га для ведення особистого селянського господарства в с.Мирославль, 
XXXXXX, Баранівського району Житомирської області. 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.Поліщуку В.О. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                                     № 695 
 
       Про присвоєння поштової адреси 
       земельній ділянці гр.Лавренюк А.П. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Лавренюк А.П. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

по вул.Зеленій, 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 XXXXXXX земельній ділянці площею 0,12 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка передана у 
власність гр.Лавренюк Алли Павлівни відповідно до рішення виконавчого комітету 
Баранівської селищної ради від 27.07.1994 р. №95. 

 
 

 
Міський голова                                                              А.О.Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28     листопада   2017р.                                                                                          № 696 

 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності  Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості гр.Олійнику В.П. 
 
Розглянувши заяву гр.Олійника В.П., керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного 

кодексу України, 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. Передати гр.Олійнику Володимиру Петровичу в короткострокову оренду терміном на 1 

(один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, яка розташована в межах м.Баранівка, вул.Першотравенська,2т, загальною площею 
0,0174 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 18206000000:01:004:1474. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0174 га в 
розмірі ______ від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

3. Гр.Олійнику В.П.: 
3.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

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

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

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

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

 Міський голова                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28     листопада   2017р.                                                                                          № 697 

 
 
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.Шевчук І.М. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Шевчук І.М., договір купівлі-продажу частини житлового будинку 

від 07.09.2017 р. НМЕ 961211, договір купівлі-продажу частини житлового будинку від 
07.09.2017 р. НМЕ 961212, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності, 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», Законом України «Про оренду землі», 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 в оренду гр.Шевчук Інні Михайлівні, яка 
проживає по XXXXXXXX в с.Стара Гута, орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. XXXXXXX в 
с.Стара Гута на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. Дана земельна 
ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 
гр.Шевчук І.М. 
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.Шевчук І.М. подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                         А.О.Душко                

 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

 
від    28     листопада   2017р.                                                                                          № 698 

 
Про затвердження 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  
та обслуговування будівель торгівлі  
ФОП Прокопчук Н.Ю. 
 
Розглянувши технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
господарських будівель та споруд, керуючись ст.12,39,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, 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. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду фізичній особі-підприємцю Прокопчук Надії Юріївні, яка 
проживає по XXXXXXXXX в м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,0200 
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Кашперівка, XXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати ФОП Прокопчук Н.Ю. в довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 
розташована в межах с.Кашперівка, XXXXXXXXX, Баранівського району, Житомирської 
області, площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий 
номер земельної ділянки - 1820683000:03:002:0397. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0200 га в 
розмірі ____ від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Прокопчук Н.Ю.: 
4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

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

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

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

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

 Міський голова                                                             А.О.Душко 
 
 
 



                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 699 

 
 
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.Андреєвій Л.А. 

 
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.Андреєвій Людмилі Анатоліївні, яка проживає м.Баранівка XXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Андреєвій Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: 
рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0060. 

3. Гр.АндреєвійЛ.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 700 

 
 
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.Душку О.А. 

 
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.Душку Олександру Анатолійовичу, який проживає м.Баранівка XXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр. Душку Олександру Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому 
числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0054. 

3. Гр.Душку О.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 
  
 
 
 



                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 701 

 
 
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.Душко Н.А. 

 
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.Душко Наталії Анатоліївні, яка проживає м.Баранівка XXXXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Душко Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: 
рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0056. 

3. Гр.Душко Н.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 702 

 
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.Душко Ю.М. 

 
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.Душко Юлії Модестівні, яка проживає м.Баранівка вул..XXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Душко Юлії Модестівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: 
рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0055. 

3. Гр.Душко Ю.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 703 

 
 
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.Сокорєву В.М. 

 
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.Сокорєву Валерію Миколайовичу, який проживає м.Баранівка XXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Сокорєву Валерію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому 
числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0059. 

3. Гр.Сокорєву В.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 704 

 
 
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.Полюшкевич О.М. 

 
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.Полюшкевич Оксані Миколаївні, яка проживає м.Баранівка XXXXXXXX, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Полюшкевич Оксані Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: 
рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0057. 

3. Гр.Полюшкевич О.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
  
 
 
 
 



                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 705 

 
 
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.Майструк О.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. 
.Майструк Олені Василівні, яка проживає м.Баранівка XXXXXXXX, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Майструк Олені Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: 
рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:006:0058. 

3. Гр.Майструк О.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. 
 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 706 
 

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.Присяжнюку С.Г. 
 

 
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.Присяжнюку Сергію Георгійовичу, який проживає в 
м.Баранівка XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, загальною площею 
0,0763 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Баранівка XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Присяжнюку Сергію Георгійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, площею 0,0763 
га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0384 га; рілля – 
0,0379 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:003:0702. 

3. Гр.Присяжнюку С.Г.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 707 
 

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.Присяжнюк О.Ф. 
 

 
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.Присяжнюк Олені Федорівні, яка проживає в м.Баранівка 
XXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Баранівка по XXXXXXXX, Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Присяжнюк Олені Федорівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка по XXXXXXXX, Баранівського району Житомирської області, площею 0,1000 га, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0309 га; рілля – 
0,0594 га; багаторічні насадження – 0,0097 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:001:0940. 

3. Гр.Присяжнюку О.Ф.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 708 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
 гр.Яценку М.Ю. 
                                                                                                                                                                                 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для будівництва 
та обслуговування жилого 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»,  сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Яценку Михайлу 
Юхимовичу, який проживає по XXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в м.Баранівка XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

 
2. Передати гр.Яценку Михайлу Юхимовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка по                         
XXXXXXXX, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою– 0,0469; рілля-
0,0531 га, кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:.1572 

 
3. Гр.Яценку М.Ю.: 
 

3.1. Після затвердження проектної документації звернутися до реєстраційної служби 
Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове 
право на нерухоме майно. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 
України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 
 Міський голова                                                       А.О.Душко 
 
 
 
  
 
 
 



 

                                                                                                
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від  28 листопада   2017р.                                                                                          № 709 

 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для індивідуального 
садівництва гр.Бабенко Н.С. 
                                                                                                                                                                                 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для 
індивідуального садівництва, керуючись ст.12,35,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Бабенко Надії 
Сергіївні, яка проживає XXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною 
площею 0,12 га для індивідуального садівництва в м.Баранівка по XXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
5. Передати гр.Бабенко Надії Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка по 
XXXXXXXX, площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:003:0719. 

 
6. Гр.Бабенко Н.С.: 
 

3.1. Після затвердження проектної документації звернутися до реєстраційної служби 
Баранівського районного управління юстиції Житомирської області та зареєструвати речове 
право на нерухоме майно. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 
України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 
 Міський голова                                                       А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ Не прийнято 
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     №  
 

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.Кондратюк Л.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Кондратюк Л.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.Кондратюк Людмилі Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, XXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської 
області. 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.Кондратюк Л.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

                                                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ прийнято  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     №  
 

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.Кондратюк О.В. 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Кондратюк Олені Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, XXXXXXXXX, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської 
області. 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.Кондратюк О.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 

 
 

 
Міський голова                                                                 А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     № 710 

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

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 0,7140 га по вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з 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 розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий 
номер – 1820600000:01:004:1544) площею 0,7140 га для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, на п’ять окремих земельних ділянок: 

ділянка №1 – 0,3869 га; 
ділянка №2 – 0,1002 га. 
ділянка №3  - 0,0464 га 
ділянка №4 – 0,0205га 
ділянка №5 – 0,1600 га 
2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

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

3. Рішення 11 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.10.2017 р. №578 вважати 
таким, що втратило чинність. 
 

Міський голова                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     № 711 
 
Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 0,8077 га по вул.Івана Франка, яка перебуває в комунальній 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з 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 розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер – 
1820600000:01:004:1448) площею 0,8077 га для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури по вул.Івана Франка, яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки: 
ділянка №1 – 0,7077 га; 
ділянка №2 – 0,1000 га. 
2.Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 
ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в 
Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії 
міської ради. 

 
Міський голова                                                           А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Перенесено РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     №  
 
Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 13,9273 га по 2 пр.Гагаріна, яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 
керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з 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 розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер – 
1820600000:01:003:0653) площею 13,9273 га для сінокосіння та випасання худоби по              
2 пр.Гагаріна, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, на дві окремих земельних ділянки: 
ділянка №1 – 11,9273 га; 
ділянка №2 – 2,0000 га. 
2.Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 
ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в 
Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії 
міської ради. 

 
Міський голова                                                           А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від   28 листопада   2017р.                                                                                                     № 712 
 
 
              Про внесення змін до рішення 
              11 сесії 8 скликання від 12.10.2017 р. 
              №579 
 

Розглянувши заяву ФОП Федорів Т.О. про необхідність внесення змін до рішення 11 
сесії 8 скликання від 12.10.2017 р. №579, а саме, встановлення розміру орендної плати за 
оренду земельної ділянки по вул.Першотравенській,19 загальною площею 0,0300 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки землі, керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 11 сесії 8 скликання Баранівської ради від 12.10.2017 р. 
№579 «Про поновлення дії договору оренди землі ФОП Федорів Т.О.», а саме, в першому 
пункті рішення слова «(розмір орендної плати – 12% від нормативно-грошової оцінки землі)» 
замінити на слова «(розмір орендної плати – 3% від нормативно-грошової оцінки землі)». 

 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                               А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 713 
 

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.Кухтюку М.А. 
 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з 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.Кухтюку Миколі Аркадійовичу, який проживає в м.Києві, 
XXXXXX, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Рогачів, XXXXXXX, Баранівського району Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Кухтюку Миколі Аркадійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0116 га; прибудинкова територія – 0,0350 га; 
багаторічні насадження – 0,0347 га; рілля – 0,1687 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820684800:06:003:0277. 

3. Гр.Кухтюку М.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 714 
 
      Про надання дозволу на виготовлення 
      проекту землеустрою щодо відведення 
      земельної ділянки комунальної власності 
      Баранівської об’єднаної територіальної громади  
      зі зміною цільового призначення з земель 
      житлової та громадської забудови на землі 
      промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
      оборони та іншого призначення 

 
Розглянувши клопотання представника за довіреністю ТОВ «Альбіленд» Малова І.К., 

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
виданий приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сєтаком В.Я. 
10.04.2017 р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, довіреність №1, яка видана директором ТОВ 
«Альбіленд» 15.01.2017 р., керуючись ст.12,20,39,67,125 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 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади площею 0,1405 га по 
вул.Першотравенській,21а, яка передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«Альбіленд», зі зміною цільового призначення з земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 182060000:01:002:0858. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
керівнику ТОВ «Альбіленд» зареєструвати земельну ділянку у відділі в Баранівському районі 
Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області та подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 
 
 

Міський голова                                                                    А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від    28  листопада   2017р.                                                                                             № 715 
 
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 земельних ділянок по вул.Івана Франка в 
м.Баранівка, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про основи 
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 земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
м.Баранівка по вул.Івана Франка (район льонзаводу), з навколишнім оточенням. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                    А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28 листопада  2017                                                                                            №716 
 
Про зміни до міського 
бюджету на 2017 рік 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статті 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 27.11.2017, 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, від 01.08.2017 №468,  від 
29.08.2017 №485, від 12.10.2017 №545, від 27.10.2017 №627 та від 21.11.2017 №668: 

1.1. В пункті 1.1 цифри 136565081,05грн., 123906322,05грн., 12658759,00грн. та 
10840859,00грн. замінити відповідно цифрами 141098466,05грн., 128354707,05грн., 
12743759,00грн. та 10885859,00грн. 

1.2. В пункті 1.2 цифри 142136391,05грн., 117098339,05грн. та 25038052,00грн. 
замінити відповідно цифрами 146669776,05грн., 121531424,05грн. та 25138352,00грн.  

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит 
загального фонду міського бюджету у сумі 6823283,00грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету 7469283,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. джерелом покриття якого є 
використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком №2 
до цього рішення». 

1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому Дефіцит  
спеціального фонду міського бюджету у сумі 12394593,00грн., (додаток №2) (в тому числі 
джерелами покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 7469283,00грн., за рахунок залишку коштів спеціального 
фонду міського бюджету 267353,00грн., за рахунок кредиту Північної Екологічної Фінансової 
корпорації НЕФКО 4949086,00грн.; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 291129,00грн., напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО». 

1.5. В пункті 3 цифри 117098339,05грн. та 25038052,00грн. замінити відповідно на 
121531424,05грн. та 25138352,00грн. 

1.6. В пункті 17 цифри 20982741,00грн. замінити на цифру 21315537,00грн. 
2. Додатки №1-4.1 та 6 викласти в новій редакції.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
 

Міський голова                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №717 

Про затвердження розпоряджень 

голови прийнятих в міжсесійний період.  
 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

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

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний період, згідно з 

додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
Баранівської міської ради № 717від 28.11.17 р.  

 
1. Розпорядження № 330 -од від 30.10.2017р. «Про внесення змін до бюджету». 
2. Розпорядження № 340 -од від 01.11.2017р. «Про внесення змін до бюджету». 
3. Розпорядження № 343 -од від 07.11.2017р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисної документації на «Реконструкцію котельні будинку культури в с. Рогачів 
Баранівського району Житомирської області»». 

4. Розпорядження № 359 -од від 16.11.2017р. «Про внесення змін до бюджету». 
5. Розпорядження № 362 -од від 17.11.2017р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисної документації». 
6. Розпорядження № 366 -од від 22.11.2017р. «Про внесення змін до бюджету». 
7. Розпорядження № 369 -од від 23.11.2017р. «Про затвердження  проектно-кошторисної 

документації». 
 
 
 
  

Секретар ради                                                                        Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №718 

 
Про передачу акустичної системи 
 

Відповідно до п.30, п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та розглянувши звернення відділу освіти Баранівської міської ради від «02» 
листопада 2017 року №606 , міська рада: 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати із балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти 
Баранівської міської ради (Баранівський будинок дитячої творчості) акустичну систему 
Soundking вартість якого становить 6500,00грн. (Шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

2. Уповноважити начальника Відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Ростислава Зиновійовича здійснити всі необхідні дії щодо передачі акустичної системи 
Soundking із балансу Баранівської міської ради на баланс Відділу освіти Баранівської міської 
ради (Баранівський будинок дитячої творчості). 

3. Оформити акт з прийому - передачі зазначеної акустичної системи Soundking 
відповідно до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради О.С. Загорську. 

 
 
       Міський голова                                                                          А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №719 

 
Про передачу основних засобів з балансу відділу освіти 
Баранівської міської ради на баланс  
Баранівської міської ради 

 
Відповідно до п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Положення «Про порядок передачі об’єктів державної власності» затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 розглянувши звернення відділу 
освіти Баранівської міської ради від 24 листопада 2017 року №632, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати із балансу відділу освіти Баранівської міської ради (ДНЗ с.Марківка, 
с.Табори) на баланс Баранівської міської ради (Йосипівський  та Марківський старостинський 
округи) основних засобів, матеріальних активів та МШП. 

2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 

Ростислава Зиновійовича здійснити всі необхідні дії щодо передачі із балансу відділу освіти 
Баранівської міської ради (ДНЗ с.Марківка, с.Табори)  на баланс Баранівської міської ради 
(Йосипівський та Марківський старостинські округи). 

3. Оформити акт з прийому - передачі матеріалів вищезазначених установ відповідно 
до чинного законодавства України. 

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

 
         Міський голова                                                                            А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №720 

 
Про передачу майна з балансу відділу культури, сім’ї, молоді 
 та спорту 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,  п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись рекомендаціями постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Передати  майно із балансу відділу культури Баранівської міської ради на баланс 

відділу освіти Баранівської міської ради: 
1)Для Баранівської ЗОШ  І-ІІ с.т: 
-138 книг на суму 1589,90 грн 
- 16 брошур на суму 11,95 грн. 
2) Для Острожецької ЗОШ  І-ІІ ступенів : 
-714 книг на суму 868,53 грн. 
- 5 стелажів дерев’яних двохсторонніх  на суму 195,55 грн. 
2. Оформити акт з прийому - передачі матеріалів вищезазначених установ відповідно 

до чинного законодавства України. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

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

 
Міський голова                                                                           А.О. Душко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №721 

 
 
Про передачу майна з балансу  Баранівської школи мистецтв 
на баланс Баранівської бібліотеки для дорослих і дітей та баланс  
централізованої бухгалтерії відділу культури, сім’ї, молоді  
та спорту 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,  п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись рекомендаціями постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати  майно із балансу Баранівської школи мистецтв на баланс Баранівської 
бібліотеки для дорослих і дітей : 

-системний блок GRAND Averaqa CD-118 – 1 шт. на суму 3630,00 грн. 
2. Передати  майно із балансу Баранівської школи мистецтв на баланс централізованої 

бухгалтерії  відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради: 
- лазерний принтер Canon LBR -1 шт. на суму 498,00 грн.  
3. Оформити акт з прийому - передачі матеріалів вищезазначених установ відповідно 

до чинного законодавства України. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

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

Міський голова                                                                               А.О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №722 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній редакції: 

«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 128,622 тис .грн.» 

2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                              №723 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній редакції: 

          «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 122,381 тис .грн.» 

          2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                   №724 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній редакції: 

«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 126,072 тис .грн.» 

2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                            №725 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній редакції: 

«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 129,374 тис .грн.» 

2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                               №726 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній редакції: 

«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 272,230 тис.грн.» 

2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                                 №727 

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. Викласти пункт 1 рішення сесії Баранівської міської ради від 29.08.2017 №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» в наступній 
редакції: 

«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 123,413 тис .грн.» 

2. Решту пунктів рішення залишити без змін. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
14 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                                              №728 

 
Про затвердження угоди  про  Партнерство  
між містом Баранівка Житомирської області, Україна  
та містом Тирва Естонія  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  
економічного, науково-технічного та  культурного співробітництва,  підвищення 
ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад 
щодо забезпечення сталого розвитку міст, налагодження співпраці з містом Тирва Естонія, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Угоду про Партнерством  між містом Баранівська Житомирської 
області, Україна та містом Тирва Естонія. 

 
 

Міський голова       А.О.Душко 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                 №729 

«Про внесення змін до штатного розпису  
Комунальної установи «Баранівський центр 
 первинної медико-санітарної допомоги» 
 

Розглянувши  лист головного лікаря Баранівського  центру первинної медико-
санітарної допомоги від 26.10.17р. № 207, 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 штатного розпису комунальної установи «Баранівський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради з 01.11.2017 року а саме 
вивести із штатного розпису посади зазначенні в додатку 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови – 
Кокітко Н.В. та комісію з питань освіти, культури, охорони здоров»я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення – Пашкевич А.А. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 1  
До рішення Баранівської міської ради №729 від  

ДОВБИСЬКА  АЗПСМ   

Завідувач підрозділу, лікар-педіатр, 1 кат. 1 

лікар загальної практики - сімейний лікар, вищ. 
кат. 2 

лікар загальної практики - сімейний лікар, 1 кат. 0,75 

Лікар педіатр дільничний, 1 кат. 0,5 

Старша сестра медична, вищ. кат. 1 

Сестра медична загальної практики - сімейна 
медицина 2 кат. 2 

Сестра медична загальної практики - сімейна 
медицина, вищ. кат. 1 

Сестра медична загальної практики - сімейна 
медицина, 1 кат.  4 

реєстратор медичний 0,5 

Водiй автотранспортних засобів  1 

Молодша медична сестра (санітарка)   1 

ВСЬОГО 14,75 

МАР'ЯНІВСЬКА  АЗПСМ   

Завідувач підрозділу, лікар загальної практики - 
сімейний лікар, вищ. кат. 1 

лікар загальної практики - сімейний лікар, вищ. 
кат. 0,5 

лікар загальної практики - сімейний лікар,  0,5 

Сестра медична загальної практики - сімейна 
медицина 3 

Молодша медична сестра (санітарка)   1 

реєстратор медичний 0,5 

Водiй автотранспортних засобів  1 

ВСЬОГО 7,5 
 

Секретар ради                                                      Ю.М. Оханський 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                       №730 

Про введення штатних 
одиниць в заклади освіти 
 

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

Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року №1205 «Про затвердження Типових 
штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 04.11.2010 року №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів 
дошкільних навчальних закладів», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

ВИРІШИЛА:   
1. Ввести в штатний розпис Кашперівського дошкільного навчального закладу   0,25 

ставки вихователя для супроводу  дітей в шкільному автобусі; 
2. Ввести в штатний розпис Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2  ставку вчителя-логопеда; 
3.Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради здійснити в 

установленому порядку всі необхідні дії щодо призначення педагогічних працівників на дані 
посади. 

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.).   

 
 
 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                       №731 

Про затвердження статуту в новій редакції 
та штатного розпису 
Баранівського закладу дошкільної освіти  
комбінованого типу «Сонечко»  
 

 
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту»,  наказу 
Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року №1055 «Про затвердження Типових 
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  п.3 Положення про дошкільний 
навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 
2003 р. N 305,  рішення 47-ї сесії Баранівської міської ради від 19.06.2015р. №1963 «Про 
перейменування вулиць та провулків міста», враховуючи рекомендації постійних комісій, 
міська рада   

ВИРІШИЛА:   
1. Внести зміни та затвердити  статут в новій редакції Баранівського дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» (згідно додатку 1) змінивши повне найменування юридичної 
особи з «Баранівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»» на «Баранівський заклад 
дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко»» (скорочене найменування «Баранівський 
ЗДО «Сонечко»») у зв’язку із зміною типу закладу дошкільної освіти.  

2. Змінити юридичну адресу Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого 
типу «Сонечко» з «Дзержинського, 58а» на «Звягельська, 58а». 

3. Затвердити штатний розпис Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого 
типу «Сонечко»  (згідно додатку 2). 

4. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
4.1 .Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які  

знаходяться в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. 

4.2. Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо юридичного 
оформлення  діяльності Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу 
«Сонечко». 

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

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До рішення Баранівської міської ради 
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 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
  1.1. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» 
знаходиться у комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради 
згідно з рішенням Баранівської міської ради від 17 лютого 20107року №95. 
      1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської ради 
(далі - Засновник). Повна назва: Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу 
«Сонечко». 
          Юридична адреса закладу дошкільної освіти:  12701, Житомирська область,  м. 
Баранівка, вул. Звягельська, 58 а   
  1.3. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу 
дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з 
обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 
обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 
       1.4. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» (далі – Заклад 
дошкільної освіти) у своїй діяльності керується: 

-  Конституцією  України; Законом  України "Про освіту", Законом України "Про 
дошкільну освіту",  Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно – 
правовими актами Міністерства освіти і науки України, даним Статутом. 
      1.5. Заклад  дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 
встановленого зразка, бланки  з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах 
Держаного казначейства. 
      1.6. Тип Закладу  дошкільної освіти: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу.  
          1.7. За свої статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії неприбуткових 
бюджетних установ. 
      1.8. Головною метою Закладу дошкільної освіти є  забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді та 
оздоровленні дітей, створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

1.9. Діяльність Закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних   завдань  
дошкільної  освіти:  збереження  та  зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, 
формування їх особистості, розвиток  творчих здібностей  та нахилів; забезпечення соціальної 
адаптації та готовності продовжувати освіту.       
 1.10.  Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність в 
межах компетенції,  планує діяльність та формує стратегію розвитку, формує освітню 
програму,  передбачену чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний 
заклад та даним Статутом. 

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за: 

    - реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про 
дошкільну освіту"; 

     - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня 
і обсягу; 

     - забезпечення належної підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі; 
     - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази. 

     1.12. Взаємовідносини між Закладом дошкільної освіти та юридичними і фізичними 
особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
     2.1. Заклад розрахований на 228 місць. 
     2.2. Групи комплектуються за  різновіковими ознаками. 
     2.3. У Закладі дошкільної освіти функціонують групи: 
 -  загального розвитку; 
 - спеціальні для дітей з мовленнєвими порушеннями (логопедичні); 
 - інклюзивні; 
 - короткотривалого перебування. 
     2.4. Заклад дошкільної освіти  має групи з денним режимом перебування дітей. 
     2.5. Наповнюваність груп регулюється чинним законодавством 
     2.6. Для зарахування дитини у Заклад  дошкільної освіти необхідно подати:  
 - медичну довідку про стан здоров'я дитини, 



         - медичну довідку про епідеміологічне оточення, 
         - свідоцтво про народження дитини (копія), 
         - документи для встановлення батьківської плати. 
     2.7    Комплектація  спеціальних груп здійснюється директором до початку кожного 
навчального року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, відповідно до порядку 
встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
     2.7. За дитиною зберігається місце у Закладі  дошкільної освіти у разі її хвороби,  
карантину, санаторного  лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а 
також у літній період (75 днів). 
     2.8. Відрахування дітей із Закладу дошкільної освіти  може здійснюватись:  
    - за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 
 - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає    можливість 
її подальшого перебування в Закладі  дошкільної освіти цього типу, 
    - у  разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, 
плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. 
     2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування 
дитини – 10 діб. 
      2.10  Формування нових груп і переведення дітей з однієї вікової групи в іншу проводиться 
відповідно до чинних нормативно-правових актів.  
      2.11  Заклад дошкільної освіти здійснює соціально педагогічний патронат сім’ї з метою 
забезпечення  умов для здобуття дошкільної  освіти дітьми дошкільного віку та надання 
консультаційної допомоги сім’ї. 
      2.12  Діти, які перебувають у Закладі  дошкільної освіти за короткотривалим режимом чи 
під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі. 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
     3.1. Заклад  дошкільної освіти працює за:  
   п'ятиденним робочим тижнем, тривалість робочого дня - 10,5 годин. 
  Вихідні дні: 
          субота, неділя, святкові дні. 
     3.2. Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти:  
       Початок роботи - о 7_00 

          Закінчення роботи – о 17_30 

     3.3.Щоденний графік роботи груп Закладу дошкільної освіти:  
    - групи загального типу: 
          - спеціальні:  логопедичні  
  - інклюзивні 
 Початок роботи – о 07_00 

         Закінчення роботи – о 17_30 

           - короткотривалі: 
          Початок роботи – о 08_00 

         Закінчення роботи – о 12_00 

       3.3  За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у Закладі  дошкільної освіти може 
змінюватись режим роботи, який передбачає організацію короткотривалого  перебування 
дітей. 
              

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

     4.1. Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається  1 вересня і закінчується 31 
травня наступного року. 
     Оздоровлення дітей у Закладі дошкільної освіти проводиться у літній період. 
     4.2.  Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою, складеною на основі 
Базового компонента дошкільної освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною радою 
та затверджується директором. 
     4.3. У Закладі дошкільної освіти визначена українська  мова навчання і виховання дітей. 
     4.4. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який 
складається на основі освітньої програми на навчальний рік та період оздоровлення, 
погоджується педагогічною радою і затверджується директором. 
       4.5. Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними 
напрямками (художньо-естетичний, гуманітарний, музичний, фізкультурно-оздоровчий тощо). 



       4.6. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на 
основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я. 
       4.7. Заклад  дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені 
Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та Закладом  дошкільної 
освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного профільним 
міністерством. 
 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У  
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

    5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування:   
    Постачання продуктів харчування до Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до 
договорів між відділом освіти Баранівської міської ради та постачальниками на основі 
сертифікатів відповідності державним санітарно-гігієнічним правилам і нормам. 
     5.2. У Закладі  дошкільної освіти встановлено 3-и разове харчування.  
     5.3.  Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, вітамінізацією страв,  закладкою 
продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, 
санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  
продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та директора Закладу дошкільної освіти. 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ 
У   ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

     6.1. Медичне обслуговування дітей у Закладі  дошкільної освіти здійснюється місцевими 
установами охорони здоров'я на безоплатній основі, а також: 
 - медичними працівниками закладу. 
     6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі 
проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом   здоров'я, фізичним 
розвитком дитини, організацією   фізичного виховання, загартуванням, дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.  

6.3. Заклад  дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 
роботи медичного    персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 

 
VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

     7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі дошкільної освіти є: здобувачі освіти 
дошкільного віку, педагогічні  працівники; директор, вихователь-методист, вихователі, 
асистент  вихователя, учитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор 
з фізкультури, музичний керівник, керівники гуртків,  медичні працівники, помічники 
вихователів, батьки  або особи, які їх замінюють, асистенти дітей з особливими освітніми 
потребами, фізичні особи, які мають право здійснювати  освітню діяльність у сфері 
дошкільної освіти. 
     7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального 
заохочення: грошові премії, грамоти, подяки. 
     7.3 Права здобувачів дошкільної освіти: 
    -  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови  утримання, розвитку, виховання і навчання; 
    - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, 
моральному та духовному розвитку; 
    - захист від  будь-яких  форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров'ю дитини, а також 
фізичного та  психічного  насильства, приниження її гідності; 
    - здоровий спосіб життя. 
     7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 
    - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу дошкільної 
освіти; 
    - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і 
навчання своїх дітей; 
    - брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-
технічної бази Закладу; 
    - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 



    - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді; 
    - бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або 
визначати особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини. 
     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 
    - своєчасно вносити плату за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти у 
встановленому порядку; 
- своєчасно   повідомляти   Заклад дошкільної освіти про  можливість відсутності або хвороби 
дитини; 
    - слідкувати за станом здоров'я дитини. 
 7.5. На  посаду педагогічного працівника Закладу дошкільної освіти приймається  
особа,  яка  має  відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та якість 
роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки. 
      7.6. Трудові відносини регулюються Конституцією України, КЗпП України, Законом 
України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-
правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку. 
     7.7. Педагогічні працівники мають право: 
    - на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми; 
    - брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 
    - на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо; 
    - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову 
роботу; 
    - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу; 
    - на соціальне та матеріальне забезпечення  відповідно  до законодавства; 
    - об'єднуватися у професійні спілки та бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність 
яких не заборонена законодавством; 
    - на захист професійної честі та власної гідності; 
    - на інші права, що не суперечать законодавству України. 
     7.8. Педагогічні працівники зобов'язані: 
    - виконувати  Статут,  правила  внутрішнього  розпорядку, умови трудового договору; 
    - дотримуватися педагогічної етики,  норм  загальнолюдської моралі, поважати гідність 
дитини та її батьків; 
   -  забезпечувати  емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, 
які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства; 
   -  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням 
професійного рівня,  педагогічної майстерності, загальнополітичної культури - виконувати 
накази та розпорядження керівництва; 
    - виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України. 
     7.9. Педагогічні та  інші працівники приймаються на роботу до Закладу дошкільної освіти 
директором. 
     7.10. Працівники Закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, 
фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством. 
     7.11. Працівники  Закладу дошкільної освіти  у  відповідності  до статті 26 Закону  України 
"Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя   населення" проходять 
періодичні безоплатні  медичні  огляди 2 рази в рік  у відповідних закладах охорони 
здоров’я . 
     7.12. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка 
здійснюється, один раз на п'ять років відповідно   до  Типового  положення про атестацію 
педагогічних працівників України, затвердженого  Міністерством освіти і науки України. 
     7.13. Педагогічні працівники, які систематично  порушують Статут, правила внутрішнього 
розпорядку Закладу дошкільної освіти, не виконують посадових   обов'язків, умови 
колективного договору або за  результатами атестації  не відповідають займаній  посаді, 
звільняються  з  роботи відповідно до чинного законодавства. 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
     8.1. Управління   Закладом дошкільної освіти  здійснюється    відділом освіти Баранівської 
міської ради. 
     8.2.  Безпосереднє  керівництво  роботою Закладу дошкільної освіти здійснює  його  
директор,  який   призначається   і звільняється з посади відділом  освіти Баранівської міської 
ради   з дотриманням чинного законодавства. 



Директор закладу дошкільної освіти: 
   - відповідає   за   реалізацію   завдань  дошкільної   освіти, визначених Законом України 
"Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до 
її змісту і обсягу;                      
 - здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю Закладу дошкільної освіти; 
  - діє  від  імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і  
організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами; 
    - розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами Закладу дошкільної 
освіти; відповідає за  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної 
бази закладу; 
    - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; 
    - затверджує штатний розклад за погодженням із засновником Закладу дошкільної освіти; 
    - контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей; 
    - затверджує   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  
працівників  за  погодженням із профспілковим комітетом; 
    - забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки 
безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 
    - контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і 
навчання    дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; 
    - підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, 
дослідно-експериментальну роботу педагогів; 
    - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; 
    - щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність 
Закладу  дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, 
які їх замінюють. 
     8.3.  Постійно діючий колегіальний орган управління Закладу  дошкільної освіти - 
педагогічна рада. 
     До складу педагогічної ради входять: директор,  педагогічні  працівники,  медичні  
працівники,  інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських  комітетів. Запрошеними  
з  правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні 
працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. 
Головою педагогічної ради є директор Закладу  дошкільної освіти. 
     Педагогічна рада Закладу: 
    - схвалює освітню програму закладу; оцінює результативність її виконання та виконання 
БКДО, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій 
групі; 
    - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, 
зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
    - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі; 
    - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі; визначає план 
роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; 
    - затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
   - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 
творчості ініціативи; 
   - затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
  - заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
  - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та 
інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з 
іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 
сприяють розвитку освіти; 
  - визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 
  - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, 
працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 
  - розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників 
освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 
  - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та 
проведення громадської акредитації закладу; 
  - розглядає інші питання, віднесенні законом та/ або установчим документами закладу до її 
повноважень.   



      Рішення педагогічної ради Закладу дошкільної освіти уводяться в дію рішенням директора 
закладу. 
    Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.        
    8.4. Колегіальним органом громадського самоврядування Закладу дошкільної освіти є 
загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 
рідше одного разу на рік. 
     Кількість учасників загальних зборів  від працівників Закладу дошкільної освіти не менше 
11 осіб, батьків не менше 30 осіб. 
  Термін їх повноважень становить 1 рік. 
    Рішення загальних зборів приймаються простою  більшістю голосів від загальної кількості 
присутніх. 
  Загальні збори: 
   -  схвалюють Статут, зміни і доповнення; 
   -  обирають раду Закладу дошкільної освіти, її членів і  голову, встановлюють терміни її 
повноважень; 
   -  заслуховують звіт директора закладу, голови ради Закладу дошкільної освіти  з  питань  
статутної  діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; 
    - розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу 
дошкільної освіти; 
    - затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу дошкільної 
освіти.     
8.5. У період між загальними зборами діє рада Закладу дошкільної освіти. Кількість засідань 
ради визначається за потребою. 

 Засідання  ради  Закладу дошкільної освіти  є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  
не  менше  двох  третин її членів (працівники Закладу дошкільної освіти, батьки, засновники, 
спонсори та інші) 

Рада  закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання 
поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної бази, 
поповнення й використання бюджету    закладу, вносить пропозиції щодо морального і 
матеріального заохочення учасників освітнього процесу,  погоджує зміст і форми роботи з 
педагогічної освіти батьків. 

 
IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

       9.1. Матеріально технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,  
землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у 
балансі Закладу дошкільної освіти. 

9.2. Майно Закладу  дошкільної освіти є  власністю Баранівської міської ради та 
передається йому у користування на правах оперативного управління відповідно до чинного 
законодавства, рішення про застосування. 

9.3. Заклад дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства користується 
землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з 
їх охорони. 

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна  Закладу  
дошкільної освіти проводиться лише за рішенням  Засновника та у інших випадках 
передбачених чинним законодавством. 
 Збитки, завданні Закладу  дошкільної освіти внаслідок порушення його майнових прав 
іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються згідно чинного  законодавства. 

9.5. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу  дошкільної освіти складається 
із групових кімнат, спалень, роздягалень, буфетних, музично-фізкультурних залів, медичного 
кабінету, харчового блоку, пральні, туалетних кімнат, господарських приміщень. 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

10.1. Фінансово – господарська діяльність Закладу  дошкільної освіти здійснюється на основі 
його кошторису. 
    10.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти є кошти: 
    -  засновника; 
   -  відповідних бюджетів  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; 
    - батьків або осіб, які їх замінюють; 
    - добровільні пожертвування і цільові внески  фізичних і юридичних осіб; 



    - інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 
     10.3. Заклад   дошкільної освіти за погодженням із засновником має право: 
    - купувати, орендувати необхідне йому обладнання  та інше майно; 
    - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; 
     10.4. Статистична звітність про діяльність Закладу дошкільної освіти здійснюється 
відповідно до законодавства.     
     10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі  дошкільної освіти 
визначає директор закладу відповідно до  законодавства. 
    Бухгалтерський   облік здійснюється  через централізовану бухгалтерію відділу освіти 
Баранівської міської ради. 

 
 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
     11.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти  є  державний  
нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти, який здійснюється Державною службою якості 
освіти. 
     11.2. Засновник або уповноважений ним орган здійснює контроль за фінансово – 
господарською діяльністю і дотриманням установчих документів Закладу дошкільної освіти. 
 
XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО                      
ЗАКЛАДУ 
      12.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної освіти 
відповідно до вимог законодавства України. 
      12.2. Реорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, 
поділу, виділення засновника до складу закладу статуту. 
      12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у 
випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною 
цим органом. 
      12.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 
управління навчальним закладом. 
      12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти, виявляє його 
дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє 
його засновнику. 
      12.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу дошкільної освіти переходять 
до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 
      12.7. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам гарантується 
дотримання їх прав та інтересів відповідно законодавства України про працю. 
 
                                   XIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
       13.1. У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 
законодавством України. 
       13.2. Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 
управління майно та реєструються згідно чинного законодавства України. 
       13.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту державної реєстрації відповідно до 
чинного законодавства. 
 
 

 
Секретар ради                                                Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 до рішення сесії 
Баранівської міської ради 
№731від 28.11.2017 

 
                                                       Штатний розпис 
Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» 

№ 
п/п 

             Назва посад К-сть 
шт.од. 

   

1 Директор 1    

2 Інструктор з фізкультури 1,375    

3 Психолог 1    

4 Соціальний педагог 1    

5 Вихователь-методист 1    

6 Вихователь 22,14    

7 Вихователь для супроводу дітей 0,25    

8 Музичний керівник 2,75    

9 Керівник гуртка 1,375    

10 Вчитель-логопед 1    

11 Асистент вихователя 1    

12 Завідувач господарства 1    

13 Сестра медична старша 1,5    

14 Сестра медична з дієтичного 
харчування 

1    

15 Помічник вихователя 13,8    

16 Шеф-кухар 1    

17 Кухар 2    

18 Сторож 2,5    
19 Слюсар-електромонтер 0,5    

20 Підсобний робітник 2    

21 Двірник 0,75    
22 Кастелянка 1    

23 Машиніст із прання та ремонту 1    

24 Комірник 1    

25 Діловод 1    

26 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель 

1    

27 Оператор котельні газової на 
опалювальний сезон 

3    

 Разом 67,94    

Секретар ради                                                Ю.М. Оханський 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                       №732 

 
Про внесення змін до штатного розпису  
Управління надання соціальних послуг  
Баранівської міської ради    
  
Керуючись вимогами «Класифікатора професій ДК 003:210», рекомендаціями наказу 

Міністерства соціальної політики України № 1030 від 21.06.2017 року, рекомендацією 
управління фінансів  Баранівської міської ради згідно довідки від 10.04.2017 року «Про 
перевірку штатних розписів та тарифікаційних списків працівників бюджетних установ», 
рекомендації комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до штатного розпису Управління надання соціальних послуг 

Баранівської міської ради та перейменувати наступні посади: 
 
- головний спеціаліст по забезпеченню соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 

головний спеціаліст з питань соціального захисту, опіки та піклування (1 шт. од.); 
- соціальний працівник на фахівець із соціальної роботи (2 шт. од.); 
- соціальний працівник на фахівець із соціальної роботи ІІ категорії (3 шт. од.). 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Загорську О.С., на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.). 

 
 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

від 28 листопада  2017                                                                                                       №733 

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

З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації за адресою: вул. 
Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області, керуючись ст. 26 Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Замовити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт та утеплення 

приміщення для організації багатофункціонального центру реабілітації за адресою: вул. 
Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області». 

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

 
 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14сесія 8 скликання 

від 28 листопада 2017                                                                                                       №734 

Про преміювання до Дня місцевого 
самоврядування  
 

Відповідно до статті 21 Закону  України «Про службу  в органах місцевого 
самоврядування»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006 року  №  268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів»,  згідно Положення про преміювання та 
матеріальне стимулювання працівників апарату та керівників виконавчих органів Баранівської 
міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
28.02.2017 року №52, міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 

1. За сумлінне виконання службових обов’язків, власний особистий внесок у 
становлення та розвиток місцевого самоврядування з нагоди відзначення професійного свята 
Дня місцевого самоврядування та нагородження Грамотою Верховної Ради України «За 
заслуги перед Українським народом» преміювати в розмірі 150% до посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років:  

- Душка Анатолія Олександровича – міського голову Баранівської міської ради;   
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, 

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

 
Міський  голова                                                     А.О.  Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28.11.2017 № 735 
 
Про   надання дозволу 
на  укладення договору 
найму (оренди)  автомобіля                                      

 
З метою раціонального використання бюджетних коштів, задля економії  ресурсів та  

виходячи з об’єктивної потреби в інспектуванні віддалених освітніх закладів об’єднаної 
територіальної громади, оскільки на балансі відділу освіти Баранівської міської ради відсутній 
службовий автомобіль, відповідно до вимог  глави  58 «Найм (оренда)» Цивільного кодексу 
України  (далі ЦКУ), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада….. 
ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на укладення  договору оренди власного  автомобіля начальника  
відділу освіти між ним та відділом освіти Баранівської міської ради. 

2.Кожну передачу майна в користування відділу освіти та його повернення працівнику 
не оформляти актом приймання-передачі, а натомість визначити  оренду  дійсною 
(фактичною)  лише за умови користування майном за наявності підтверджуючих документів 
(виклик на засідання, нарада, потреба у терміновому виїзді на перевірку, планове 
інспектування, розпорядження  міського голови, внутрішній наказ).  

3.Договір  оренди (найму) обов’язково посвідчити нотаріально з врахуванням умов 
такого посвідчення (примірник договору додається –додаток 1). 

4.Списання ПММ проводити відповідно до складених та затверджених у встановленого 
порядку актів про фактичне використання (відповідно до наказу Мінтрансу  № 43 від  10.02.98  
«Про затвердження Норм витрат палива і мастильних   матеріалів на автомобільному 
транспорті». 

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

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

 
Міський голова                                                                         А. О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ  № ____ 

 
м. Баранівка                                 

«___»____________2017 р 
   

Фізична особа _____________________________, що діє на підставі паспорту: 
ХХХХХХХХ виданий ХХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХ області 
ХХ.ХХ.ХХХХ р. (далі іменується «Орендодавець»), з однієї сторони, та відділ освіти 
Баранівської  міської  ради (далі іменується «Орендар») в особі 
___________________________________, що діє - Статуту, з іншої сторони, (в подальшому 
разом іменуються «Сторони»), уклали цей Договір оренди (далі іменується «Договір») про 
наступне:  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує у безоплатне строкове користування рухоме 
майно, що зазначене у п.1.2 цього Договору, для його використання у власній діяльності 
Користувача. 
1.2. Предметом  договору, є автомобіль  марки : ХХХХХХХХХХХХ,    реєстраційний номер 
ХХХХХХ, рік випуску ХХХХ  , колір : ХХХХХ,  Номер шассі (кузова рами) : 
ХХХХХХХХХХХХХХХ , Об’єм двигуна : ХХХХ,  Тип пального - ХХХХХХ(далі – майно).   
1.3. Орендодавець : гарантує, що майно належить йому на праві  - Свідоцтва.  
1.4. Орендодавець  зобов'язаний: 

– не пізніше триденного терміну з дня підписання договору передати Орендарю майно у 
належному технічному стані; 

1.6. Орендар зобов'язаний: 
− прийняти майно, перевірити його технічний стан; 
− використовувати майно тільки у власній діяльності для забезпечення своїх службових 

потреб; 
− після закінчення строку договору повернути Позичкодавцю майно у належному 

технічному стані. 
 

2. ПРАВА СТОРІН 
2.1. Орендодавець має право: 
− за письмовою вимогою та із попередженням за 5 календарних днів здійснювати 

перевірку технічного стану та порядку експлуатації майна. 
            2.2. Орендар  має право: 

- використовувати майно у межах власної діяльності без погодження із Орендодавця умов 
такого використання. Виключення складають випадки експлуатації майна в умовах, які не є 
звичайними для нього або здатні суттєвим чином вплинути на погіршення його технічного 
стану; 
- на отримання майна у належному стані від Орендодавця; 
- за письмової згоди Орендодавця передавати майно в оренду (найм) або безоплатне 
користування третій особі. 
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 
3.1. Обов’язки Орендодавця: 
− передати Користувачеві майно у належному технічному стані; 
3.2. Обов’язки Орендаря: 

−  використовувати майно та підтримувати його у робочому стані,  проводити 
поточний ремонт, заміну запчастин; заправка паливно- мастильних матеріалів. 
− забезпечувати  належне використання та збереження майна; 
− після закінчення строку Договору, повернути майно Позичкодавцеві у належному 

технічному стані. 
 

 
 



4. ПЕРЕДАЧА МАЙНА 
4.1. Передача майна здійснюється не пізніше 3-х календарних днів із дати підписання 
Договору. 
4.2. При передачі складається Акт приймання передачі майна за підписами уповноважених 
представників обох сторін.  

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі іменується 
«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 
чинним в Україні законодавством. 
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності). 
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 
Договору. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 
чинного в Україні законодавства.  

 
7.  СТРОК ТА ДІЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та його скріплення печатками Сторін. 
7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1. цього 
Договору та закінчується «___»________            року.  
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору. 
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 
цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору. 
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору. 
7.8. У   разі   відсутності   заяви  однієї  із  сторін  про припинення  або  зміну  Договору  після  
закінчення  його   строку протягом  20 днів,  він вважається продовженим на той самий строк і 
на тих самих умовах, які були передбачені Договором.  
7.9. Цей Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку на вимогу 
Орендаря за умови попередження Користувача за 10 календарних днів до моменту (терміну) 
розірвання Договору. 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості. 
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з 
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть 
братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 



8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені їх печатками. 
8.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами 
Сторін та скріплені їх печатками. 
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін. 

 
9. Місцезнаходження та реквізити сторін:  

 
Орендар                                                                           Орендодавець 
 
Відділ освіти Баранівської міської ради                                              
_____________________________________                ________________________________ 
12701, Житомирська область, м. Баранівка,                 12701, Житомирська область 
вул. Соборна, 20                                                              м. Баранівка                     
ЄДРПОУ                                         вул. _____________ 
МФО                                                                                Ідентифікаційний код __________                                                 
   
 
 
Начальник відділу _____________                     ________________ Х.Х ХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Акт прийому-передачі   

   легкового автомобіля №____        
 
м. Баранівка                                                                                                          «__» ________ 

201__ року 
 
Позичкодавець:  ___________________________ 
 
Користувач: _______________________________ 
 
 
 Сторони підписали даний акт про наступне:  
 
1.1. Позичкодавець надає, а Користувач отримує у безоплатне строкове користування рухоме 

майно, а саме: автомобіль  марки : ХХХХХХХХХХХ,  Тип  ХХХХХХ,  реєстраційний 
номер ХХХХХХХХ , рік випуску ХХХХ, колір : сірий,  Номер шассі (кузова рами) : 
ХХХХХХХХХХХХХ, Об’єм двигуна : ХХХХ,  тип пального – ХХХХ 

1.2. 1.2. Майно, що передається в позичку придатне для користування за цільовим 
призначенням згідно умов Договору.  

 
     Орендар                                                                           Орендодавець 
 
Відділ освіти Баранівської міської ради                                              
_____________________________________                ________________________________ 
12701, Житомирська область, м. Баранівка,                 12701, Житомирська область 
вул. Соборна, 20                                                              м. Баранівка                     
ЄДРПОУ                                         вул. _____________ 
МФО                                                                                Ідентифікаційний код __________                                                 
   
 
 
Начальник відділу _____________                     ________________ Х.Х ХХХХХХХХ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28.11.2017 № 736 

 
Про внесення змін до рішення  
Баранівської міської ради №149  
від 28 березня 2017 року 
«Про затвердження проектів , реалізації  
яких запланована  на 2017 рік за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування  
інфраструктури Баранівської об’єднаної  
територіальної громади  

 
На підставі Постанови КМУ №200 від 16.03.2016 року  та  ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» ,  заслухавши та обговоривши зміни до проектів,  
реалізації яких запланована  на 2017 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування  інфраструктури Баранівської об’єднаної  територіальної 
громади , міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни проектів,  реалізації яких запланована  на 2017 рік за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування  інфраструктури 
Баранівської об’єднаної  територіальної громади  згідно додатку 1.  

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

 

 

Міський голова                                                                      А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

14 сесія 8 скликання 
 
від 28.11.2017 № 737 

 
 

Про звернення до Президента України та  
Голови Верховної Ради України  
щодо ухвалення Виборчого кодексу України 
 

Розглянувши звернення депутатів Баранівської міської ради, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України щодо ухвалення Виборчого кодексу України у другому 
читанні та в цілому (додається). 

2. Рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря  міської ради Оханського 

Ю.М. 
 
 

Міський голова                                                                        А.О. Душко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  
до рішення №737 Баранівської міської 
ради  від 28.112017.  
 



Президенту України  
П. Порошенку 
 
Голові Верховної Ради України 
А. Парубію 
 

 
 
 

Звернення 
7 листопада Верховна Рада України 226 голосами ухвалила в першому 

читанні проект нового Виборчого кодексу України. Він покладе початок 
оновленню всієї системи влади в Україні, припинивши купівлю місць у 
парламенті. 

Головна новація документа – регіональні відкриті виборчі списки  
відповідає вимогам виборців та демократичним міжнародним практикам. Така 
система дасть людям змогу самостійно визначати, хто представлятиме їхні 
інтереси у законодавчому органі, та підвищить відповідальність депутатів перед 
виборцями. 

Крім того, у Виборчому кодексі України передбачено, що висувати 
кандидатів на загальнонаціональних виборах можуть лише політичні сили, які 
мають регіональні організації не менш як у 14 адміністративно-територіальних 
одиницях. Разом із 4-відсотковим прохідним бар’єром дана норма допоможе 
очистити політичне поле України від партій-одноденок та піар-проектів. Такий 
підхід сприятиме розбудові справжніх потужних політсил і відкриє шлях до 
зміни всієї корупційної системи влади в Україні, яку до кінця не зміг зламати 
жоден Майдан. 

Тому ми, депутати Баранівської міської ради, висловлюємо свою 
підтримку змінам у виборчому законодавстві та закликаємо парламент 
проголосувати за Виборчий кодекс України у другому читанні та в цілому. 
Також закликаємо Президента України Петра Порошенка якнайшвидше 
підписати його та ввести у дію. 

 
Прийнято на 14 сесії  
Баранівської міської ради  

 
 
 

Секретар ради                                                                            Ю.М. Оханський 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 



 
від 28.11.2017 № 738 

 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації  
на «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття ІІ-го провулку Гагаріна  
в м. Баранівка» 
 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в  зв’язку 
з необхідністю проведення капітального ремонту дорожного покриття ІІ-го провулку Гагаріна 
в м.Баранівка: 
 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний 
ремонт дорожнього покриття ІІ-го провулку Гагаріна в м.Баранівка. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28.11.2017 № 739 

 



Про внесення змін до Положення  
про відділ культури, сім’ї, молоді  
та спорту Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про телебачення та рідіомовлення», Закону України «Про інформацію», Закону 
України «Про радіочастотний ресурс України», враховуючи рішення 2 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 11.01.2017р. № 49, міська рада   
 
ВИРІШИЛА:   
 

1. Внести зміни до Положення про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради, затвердженого рішенням 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.01.2017р., № 49, розділ 6, п.6.1. викласти в новій редакції, доповнивши розділ 3 «Основні 
завдання, функції та права» пунктами 3.1.13, 3.3.17,  3.4.6  в наступній редакції: 

« 3.1.13. Забезпечує постійне та регулярне інформування громадськості про діяльність 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єктивне та всебічне 
висвітлення процесів громадсько-політичного, суспільного, економічного та культурного 
життя громади, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, 
достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань 
шляхом здійснення радіомовлення». 

« 3.3.17. Забезпечує організаційну діяльність у сфері радіомовлення». 
 «3.4.6. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо радіомовлення, 

здійснювати міжнародне та міжрегіональне співробітництво». 
«6.1. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні 

заклади: 
Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича; 
Міський стадіон; 
Баранівська дитяча юнацька спортивна школа; 
Баранівська школа мистецтв; 
Комунальна установа «Історико-краєзнавчий народний музей» Баранівської міської 

ради; 
Комунальна установа «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської 

міської ради; 
Сільські, селищні будинки культури та клуби об’єднаної громади; 
Сільські, селищні бібліотеки. 
 
2. Контроль за даним рішенням покласти на Комісію з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення. 
 

Міський голова                                                                             А. О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
14 сесія 8 скликання 

 
від 28.11.2017 № 740 
 



 
Про звернення до Президента України,   
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України   
та Виконавчого директора Асоціації міст України про відміну рішення  
«Щодо схвалення Стратегії розвитку 
та інституційного реформування лісового 
господарства на період до 2022 року». 
 

Розглянувши звернення депутатів Баранівської міської ради, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати звернення депутатів Баранівської міської ради та звернутися до 

Президента України, Голови Верховної Ради України,  Прем’єр-міністра України  та 
Виконавчого директора   Асоціації міст України  про відміну рішення «Щодо схвалення 
Стратегії розвитку та інституційного реформування лісового господарства на період до 2022 
року». 

2. Рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Оханського 

Ю.М. 
 
 

Міський голова                                                                        А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президенту України  
П.О. Порошенку 
 
Голові Верховної Ради України 
А.В. Парубію 
 
Прем’єр-міністру України 
В.Б. Гройсману  
 



Виконавчому директору Асоціації 
міст України 
О.В. Слобожану  

 
 
 

Звернення 
15.11.2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про схвалення 

«Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року». Прийняття якої   не 
було узгоджено з Держлісагентством, Мінфіном, Мінюстом, Мінекономрозвитку, 
Мінприроди. Окрім того, документ подається як такий, що не потребує громадського 
обговорення та не стосується соціально-трудової сфери і не впливає на ринок праці. 

Основним проблемним питанням прийнятої Стратегії є створення єдиного 
лісогосподарського підприємства та ліквідація діючих підприємств галузі. Інакше кажучи - це 
доведення підприємств до банкрутства та подальша приватизація лісів. Якщо Уряд це 
реалізує, то громадяни не матимуть доступу до лісів, буде втрачена можливість аукціонного 
продажу деревини та, відповідно, залишиться без роботи малий і середній бізнес, який 
спеціалізується на деревообробці, а також на заготівлі грибів та ягід. 

Тому ми, депутати Баранівської міської ради, висловлюємо свою підтримку 
Державному підприємству «Баранівське лісомисливське господарство»  та лісовій галузі 
України  в цілому. 

Керуючись вище викладеним вертаємся до Вас  з наступним: 
1. Відмінити рішення Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року «Щодо 

схвалення Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року». 
2. Взяти за основу проект «Стратегії розвитку та інституційного реформування лісового 

господарства України на період до 2022 року» розроблений фахівцями лісової галузі, 
міжнародних експертів та всіх зацікавлених сторін з подальшим доопрацюванням та широким 
обговоренням в суспільстві та узгодженням з галузевою Профспілкою. 

3. Беззаперечної відмови від ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства 
(компанії), що може привести до ліквідації діючих лісогосподарських підприємств галузі. 

4. Унеможливити приватизацію державних лісогосподарських підприємств або 
передачу їх у концесію. 

5. Прискорити внесення змін до відповідних законодавчих актів, з метою фінансового 
врегулювання діяльності галузі та створення Лісового фінансового фонду. 

6. Передбачити пряме підпорядкування Держлісагентства Кабінету Міністрів України 
та виведення його з під координації Міністра аграрної політики та продовольства України. 

7. При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на рік» визначити 
Державне агентство лісових ресурсів України головним розпорядником бюджетних коштів. 
Відновити фінансування лісогосподарських підприємств на 2018 рік. 

8. Терміново внести зміни до Санітарних правил в лісах України з метою забезпечення 
своєчасного проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. 

9. Запровадити єдиний електронний облік для всіх постійних лісокористувачів. 
10. Винести на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту 

«Про порядок реалізації деревини» підтриманого Громадською Радою Державного Агентства 
лісових ресурсів України від 11 березня 2017 року. 

11. Переглянути Закон України « Про оцінку впливу на довкілля», який фактично 
зупиняє всю промислову діяльність в Україні. 

12. Прискорити Призначення нового керівника Державного агентства лісових ресурсів. 
 
 

Прийнято на 14 сесії  
Баранівської міської ради   



28.11. 2017 року 
 

Секретар ради                                                                            Ю.М. Оханський 
 

 


