
 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22 грудня   2017                                                                                            № 747 
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, від 21.11.2017 №668 та від 28.11.2017 №716: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 141098466,05грн., 128354707,05грн., 12743759,00грн. та 
10885859,00грн. замінити відповідно цифрами 146017624,55грн., 133176865,55грн., 
12843759,00грн. та 10985859,00грн. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 146669776,05грн., 121531424,05грн. та 25138352,00грн. замінити 
відповідно цифрами 151588934,55грн., 126167739,55грн. та 25421195,00грн.  
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 7006126,00грн., в тому числі профіцит загального фонду 
міського бюджету 7652126,00грн.,  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 12577436,00грн., (додаток №2) (в тому числі джерелами 
покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 7652126,00грн., 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 
126167739,55грн. та 25421195,00грн. 
1.6. В пункті 17 цифру 21315537,00грн. замінити на цифру 21297753,00грн. 
2. Додатки №1-3, 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  
16 сесія 8 скликання 

 

від 22 грудня   2017                                                                                            №748 

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 № 748 від 22.12.17 р.  

 
1. Розпорядження № 374 -од від 28.11.2017р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
2. Розпорядження № 384 -од від 05.12.2017р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
3. Розпорядження № 389 -од від 11.12.2017р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
4. Розпорядження № 397 -од від 18.12.2017р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
5.  Розпорядження № 396 -од від 15.12.2017р. «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017 рік». 
6. Розпорядження № 400 -од від 20.12.2017р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
 
 
 
 
 
  

Секретар ради                                                                        Ю.М. Оханський 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №749 

Про  міський бюджет на  2018 рік 
 
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 77 Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
рішення виконавчого комітету від 21.12.2017 №267, враховуючи рекомендації постійну 
комісію з питань бюджету, Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Визначити  на 2018 рік: 
1.1Доходи міського бюджету у сумі 139281668,00грн., в тому числі доходи загального фонду 
міського бюджету 136862868,00грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 
2418800,00грн., у тому числі бюджету розвитку 450000,00грн. згідно з додатком №1 до 
цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Баранівської міської 
ради  в сумі 400268,00грн. згідно з додатком № 1.1  та медичної субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам і додаткової дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я в сумі 12441520,00грн. згідно з додатком № 1.2  до цього 
рішення. 
1.2 Видатки міського бюджету у сумі 143778954,00грн., в тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 130395830,00грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету 
13383124,00грн., згідно з додатком №3 до цього рішення. 
1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6467038,00грн., напрямком 
використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.  
1.4.Дефіцит  спеціального фонду міського бюджету  у сумі 10964324,00грн., згідно з 
додатком № 2, з них: 
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 6467038,00грн., джерелом покриття 
якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду); 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн., напрямом 
використання якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної Фінансової 
корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 451800,00грн., напрямом 
використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО. 
2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий 
метод. 
3.Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів міського бюджету на 
2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по 
загальному фонду - 130395830,00грн. та спеціальному фонду - 13383124,00грн. згідно з 
додатком №3 до цього рішення. 
4. Визначити  оборотний  залишок  бюджетних  коштів міського бюджету у сумі  1000,00 
гривень. 



 

 

5.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому числі інші 
субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з  додатком № 4.1. 
6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком  № 5. 
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та 

регіональних галузевих програм на загальну суму 1379000,00грн. згідно з додатком №6. 

8. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 10000,00 гривень. 
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 
2018 за їх економічною класифікацією: 
-оплата праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
- забезпечення продуктами харчування; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
- обслуговування місцевого боргу; 
- поточні трансферти населенню; 
- поточні трансферти місцевим бюджетам.                  
10. Затвердити граничний обсяг місцевого боргу на 31.12.2018 року в сумі 
4949086,00грн.  
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому 
комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на 
покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду. 
12. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в  першочерговому порядку: 
12.1. До закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі 
та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування 
галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог 
Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності 
працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;  
12.2. На усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 
4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку 
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами;  
12.3. У бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі 
кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;  
 
12.4. Видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, 
здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в 
річному вимірі;  
12.5. Провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний 
аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих 
програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, 
недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом 
останніх бюджетних років не виділялися кошти з обласного бюджету; 



 

 

12.6. На підставі проведеного аналізу надати пропозиції обласній раді щодо внесення змін до 
регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії; 
12.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 
13. Надати право міському голові здійснювати протягом 2018 року додатковий розподіл та 
перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам та інших субвенцій з місцевих бюджетів за погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету з наступним затвердженням міською радою. 
14. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2018 рік 
у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 
рік: 
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;  
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 

Бюджетного кодексу України. 
16. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету. 
 
 

Міський голова  А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від    22     грудня   2017р.                                                                                                        № 750 

 
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.Остапчуку С.Б. 
 
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.Остапчуку Сергію Борисовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХ, в м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 0,0700 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
с.Ялишів, ХХХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Остапчуку Сергію Борисовичу в довгострокову оренду терміном на 49 
(сорок дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована в межах с.Ялишів, ХХХХХХХХ, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки 
- 1820687600:05:002:0087. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0700 га в 
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Остапчуку С.Б.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від    22     грудня   2017р.                                                                                                       № 751 

 
 
Про звільнення від сплати  
земельного податку в 2018 році 
 
Керуючись ст.25, п.28 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.284.1 Податкового кодексу України, враховуючи клопотання начальника Новоград-
Волинського МУВГ Бонковського І.П. та рекомендації постійної комісії з земельних питань, 
сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Звільнити від сплати земельного податку в 2018 році: 
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 

заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного 
або місцевого бюджетів; 

-   дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, 
освіти, охорони здоров,я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 

-     комунальні підприємства та установи, створені міською радою; 
-  територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України (за землі, що 

знаходяться під меліоративними каналами та гідротехнічними спорудами); 
-     фізичних осіб відповідно до ст.281 Податкового кодексу України; 
-    юридичних осіб відповідно до ст.282 Податкового кодексу України. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко                                                       

         

                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

                                                                                                                                                                

                                                                          

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                 № 

752 
 

 
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.Ткачук Д.С. 

 
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. 
Ткачук Діні Сергіївні, яка проживає м.Баранівка ХХХХХХХ, Житомирської області, 
загальною площею 0,8800 га для ведення особистого селянського господарства в с.Ялишів 
по ХХХХХХХХ,37, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Ткачук Діні Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Ялишів по 
ХХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,8800 га, в тому числі: 
рілля – 0,8800 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820687600:05:002:0088. 

3. Гр.Ткачук Д.С.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                  № 

753 
 

 
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.Христюку В.П. 

 
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.Христюку Валентину Петровичу, який проживає с.Рогачів, Баранівського району, 
Житомирської області, загальною площею 0,2600 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Рогачів, вул.ХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Христюку Валентину Петровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Рогачів вул..ХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,2600 
га, в тому числі: рілля – 0,2600 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820684800:06:003:0276. 

3. Гр.Христюку В.П.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                      № 754 
 

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.Степанюку А.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.Степанюку Анатолію Андрійовичу, який 
проживає в м.Баранівка ХХХХХХХ,  Житомирської області, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Баранівка вул..ХХХХХХХ Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Степанюку Анатолію Андрійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0423 га; рілля – 0,0407 га; багаторічні 
насадження – 0,0170 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1563. 

3. Гр.Степанюку А.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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                      № 755 
 

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.Мандріній Л.Т. 
 

 
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.Мандріній Людмилі Тимофіївні, яка проживає в 
м.Баранівка ХХХХХХХ Житомирської області, загальною площею 0,0848 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка 
ХХХХХХХХ Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Мандріній Людмилі Тимофіївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка Житомирської області, площею 0,0848 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0447 га; рілля – 0,0351 га; багаторічні 
насадження – 0,0050 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0938. 

3. Гр.Мандріній Л.Т.: 
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 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                              № 756 
 

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.Сторожишину Ю.І. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Сторожишина Ю.І., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 
перебуває в користуванні гр.Сторожишина Юзефа Івановича, що проживає в м.Баранівка 
вул.ХХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Баранівка ХХХХХХ, 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.Сторожишину 
Ю.І. 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 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                              № 757 
 

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.Присічу А.Л. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Присіча А.Л., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Присічу Андрію Леонідовичу, який проживає в с.Жари, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка (район Табори) , 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.Присічу А.Л. 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                     № 758 
 

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.Бєльській Л.О. 
 

 
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.Бєльській Ларисі Олексіївні, яка проживає в 
с.Стара Гута, ХХХХХХ, Баранівського району,  Житомирської області, загальною площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Стара Гута ХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Бєльській Ларисі Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Житомирської області, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою 
та господарськими спорудами – 0,0377 га; рілля – 0,1304 га; багаторічні насадження – 0,0819 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820683600:02:001:0250. 

3. Гр.Бєльській Л.О.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                       № 759 
 
 

 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 
Розглянувши заяву гр.Присяжнюка А.Д. про припинення права користування 

земельною ділянкою для городництва в зв’язку з добровільною відмовою, керуючись 
ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з земельних питань, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Присяжнюка Андрія 
Дмитровича, яка проживає по ХХХХХХХХ в м.Баранівка Житомирської області, загальною 
площею 0,1000 га для особистого селянського господарства в районі Зеремля. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                       № 760 
 

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.Чернишук Н.М. 
 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з 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 гр.Чернишук Наталії Миколаївні, яка 
проживає в м.Баранівка ХХХХХХХХХХ, Баранівського району,  Житомирської 
області, загальною площею 0,1589 га , в т.ч для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства 0,0589 га в м.Баранівка вул..Європейська,3, 
Житомирської області.  

 
 
Міський голова                                                            А.О.Душко 
 



 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                       №761  
 

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.Поліщуку В.О. 
 

 
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.Поліщуку Володимиру Оксентійовичу, який 
проживає в м.Київ, ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1800 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Мирославль 
ХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Поліщуку Володимиру Оксентійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Мирославль, ХХХХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, площею 
0,1800 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0761 га; 
рілля – 0,0143 га; багаторічні насадження – 0,0896 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680400:01:001:0101. 

3. Гр.Поліщуку В.О.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від    22     грудня   2017р.                                                                                                       № 762 

 
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.Ткачуку А.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.Ткачуку Анатолію Миколайовичу, який проживає в 
с.Стара Гута, Баранівського  району Житомирської області, загальною площею 0,0983 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
м.Баранівка, ХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Ткачуку Анатолію Миколайовичу в довгострокову оренду терміном на 49 
(сорок дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, ХХХХХХХХХ, 
Житомирської області, площею 0,1800 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0917. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1800 га в 
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Ткачуку А.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  
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                № 763 

 
 
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.Спасовській 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.Спасовській Олені Михайлівні, яка проживає в м.Житомир, ХХХХХХ, загальною площею 
0,6364 га для ведення особистого селянського господарства в с.Кашперівка по ХХХХХ, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Спасовській Олені Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Кашперівка по ХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,6364 га, 
в тому числі: рілля – 0,6364 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820683000:03:001:0473. 

3. Гр.Спасовській 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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                       № 764 
 

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.Федорук К.І. 
 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр.Федорук Катерині Іванівні, яка проживає в 
смт.Полянка, ХХХХХ, Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Федорук Катерині Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка ХХХХХХХХ, Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0288 га; рілля – 0,0712 га; для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:003:0714. 

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

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко 
 

 



 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                        №765  
 

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.Сус М.П. 
 

 
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.Сус Марії Прокопівні, яка проживає в м.Баранівка, 
ХХХХХХХ, Житомирської області, загальною площею 0,0670 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка 
вул..ХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Сус Марії Прокопівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка, 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0670 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0354 га; рілля – 0,0316 га; для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:005:1568. 

3. Гр.Сус М.П.: 
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  
16 сесія 8 скликання 

 
від   22  грудня   2017р.                                                                                                              № 
766 
 

Про припинення дії 
договору оренди землі 
гр.Отваги М.П. 
  
 
Розглянувши заяву гр.Отваги М.П. 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 0,0823 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по ХХХХХХХ, який укладений між гр.Отвагою Миколою 
Петровичем та Полянківською селищною радою 09.08.2017 р. Кадастровий номер земельної 
ділянки -1820656300:01:001:0130. 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від 22 грудня   2017р.                                                                                                               № 767 
 
           Про надання дозволу на виготовлення 
           проекту землеустрою щодо відведення 
           земельної ділянки комунальної власності 
           Баранівської обєднаної територіальної громади 
           для будівництва та обслуговування інших 
           будівель громадської забудови Врублівській Г.П. 
 

    Розглянувши заяву гр.Врублівської Г.П., 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.Врублівській Галині Петрівні, яка проживає в с.Климентіївка, ХХХХХХ, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку в с.Климентіївці по ХХХХХХХХ, 
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.Врублівській Г.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 

 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                                № 
768 
 

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.Лисюку І.А. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Лисюка І.А., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Лисюку Ігорю Анатолійовичу, який проживає в с.Кашперівка, ХХХХХХХХХ, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Кашперівка , 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.Лисюку І.А. 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
.  

 
 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                          № 769 
 

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.Новіцькій А.В. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Новіцької А.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.Новіцькій Антоніні Вацлавівні, який проживає в с.Стара Гута, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка (район Табори) , 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.Новіцькій А.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  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                       № 770 
 

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.Алексеєнко І.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.Алексеєнко Ілоні Миколаївні, яка проживає в 
м.Баранівка ХХХХХХХ,  Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Баранівка ХХХХХХХ. Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Алексеєнко Ілоні Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою 
та господарськими спорудами – 0,0348 га; рілля – 0,0652 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820600000:01:002:0936. 

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

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко  
 
 
 



 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від 22 грудня   2017р.                                                                                                                № 
771 
 
           Про надання дозволу на виготовлення 
           проекту землеустрою щодо відведення 
           земельної ділянки комунальної власності 
           Баранівської обєднаної територіальної громади 
           для будівництва та обслуговування житлового 
           будинку, господарських будівель і споруд 
           гр. Денисюку С.В. 
 

    Розглянувши заяву гр.Денисюка 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 із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Денисюку Сергію Васильовичу, який проживає в с.Вірля, ХХХХХХХХХХХ, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку в с.Вірля по ХХХХХХХХ, 
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.Денисюку 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 

Проект РІШЕННЯ 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                                № 
772 
 

Про визнання недійсним рішення 
26 сесії 5 скликання Марківської 
сільської ради від 29.12.2009 р. №350 
        
 
Відповідно до рішення Баранівського районного суду Житомирської області від 

04.10.2017 р., справа №273/664/16-ц, керуючись ст.12 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.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. Визнати недійсним рішення 26 сесії 5 скликання Марківської сільської ради від 
29.12.2009 року №350 «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки та 
виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки» в частині передачі у 
власність гр.Назарчуку Сергію Тимофійовичу земельних ділянок загальною площею 0,1644 
га, в тому числі: 0,0644 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд; 0,1000 га – для ведення особистого селянського 
господарства, в с.Глибочок, ХХХХХХХХХХ. 
 

 
.  
 

 
 

 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                               №773  
 

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.Лис Н.П. 

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

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з 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.Лис Надії Петрівні, яка проживає в м.Баранівка вул..ХХХХХХХ, Житомирської 
області, орієнтовною площею 0,70 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка ХХХХХХХХ , 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.Лис Н.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
.  
 

 
 

 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 
 

 
 
 



 

 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від      22    грудня   2017р.                                                                                                      № 774 
 

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.Божко Т.В. 
 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з 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.Божко Тетяні Вадимівні, яка проживає в 
м.Баранівка,  ХХХХХХХХХ, Житомирської області, загальною площею 0,0592 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Баранівка ХХХХХХХХХ, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Божко Тетяні Вадимівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка ХХХХХХХХХ, Житомирської області, площею 0,0592 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0222 га; рілля – 0,0370 га; для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1562. 

3. Гр.Божко Т.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

Міський голова                                                            А.О.Душко 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                                № 
775 
 

 
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.Ковальчук Л.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.Ковальчук Ларисі Василівні, яка проживає в м.Житомир ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1018 га для ведення особистого селянського господарства в с.Рогачів, вул.Молодіжна, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Ковальчук Ларисі Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Рогачів ХХХХХХХХ, Баранівського району Житомирської області, площею 0,1018 га, в 
тому числі: рілля – 0,1018 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки - 1820684800:06:003:0271. 

3. Гр.Ковальчук Л.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  
16 сесія 8 скликання 

 
від  22 грудня   2017р.                                                                                                              № 776 
 

 
Про прийняття земельної ділянки  
до земель запасу комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади  
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність прийняття до земель запасу 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади земельної ділянки 
площею 0,1059 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,1в під будівлею кінотеатру та котельні в 
цілому, враховуючи рішення 16 сесії 7 скликання Баранівської районної ради від 07.12.2017 
р. №347, керуючись ст.12,141 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. Прийняти до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади земельну ділянку загальною площею 0,1059 
га (кадастровий номер 1820600000:01:004:0430), яка розташована в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,1в. 

2. Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку відповідно до чинного 
законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

 
від   22 грудня   2017р.                                                                                                             № 777 
 
        Про виготовлення технічної документації 
        із землеустрою щодо поділу земельної 
        ділянки комунальної власності Баранівської 
        об’єднаної територіальної громади 

 
 
Заслухавши інформацію спеціаліста 1 категорії відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Сус Н.В. 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  
16 сесія 8 скликання 

 
від 22 грудня  2017р.                                                                                                                № 778 
 
       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 га 74,8 353,5 



 

 

озеленена територія, всього 
 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  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №779 
 
Про внесення змін до 
штатного розпису відділу освіти 
 

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

керуючись рішенням 8 сесії 8 скликання №425 від 17.07.2017 року Баранівської міської ради 
«Про затвердження статуту та штатного розпису «Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія»», рішенням 14 сесії 8 скликання №730 від 28.11.2017 року 
Баранівської міської ради «Про введення штатних одиниць в заклади освіти», рішенням 14 
сесії 8 скликання №731 від 28.11.2017 року Баранівської міської ради «Про затвердження 
статуту в новій редакції та штатного розпису Баранівського закладу дошкільної освіти 
комбінованого типу «Сонечко»», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити діяльність логопедичного пункту відділу освіти Баранівської міської 
ради. 

2. Вивести з штатного  розпису відділу освіти одну штатну одиницю «Завідуючий  
логопедичним пунктом». 

3.Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради: 
3.1. Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо внесення змін до 

штатного розпису працівників відділу освіти Баранівської міської ради. 
3.2. Попередити працівника, посаду якого буде скорочено, про його звільнення 

згідно з чинним законодавством (за два місяці). 
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  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №780 
 
Про затвердження Програми  
впровадження основ сталого розвитку  
в закладах освіти ОТГ 
 

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

України «Про освіту», Концепції нової української школи, розглянувши звернення  
начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З., враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада   

        В И Р І Ш И Л А:   
1. Затвердити Програму  впровадження основ сталого розвитку в закладах освіти 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки (Додаток 1). 
2. Начальнику відділу освіти та керівникам закладів освіти Баранівської міської ради 

провести відповідну роботу щодо забезпечення виконання завдань, визначених  Програмою 
на 2018-2022 роки. 

3. Хід реалізації програмних завдань і заходів протягом року  виносити на розгляд 
сесії міської ради та її постійних комісій щороку в лютому місяці. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток до рішення 
16 сесії 8 скликання 

                  Баранівської міської ради 
 від 22. 12. 2017 р. № 780  

 
  

 
  
 
 
 
 
 

 

Програма  
впровадження  основ  сталого розвитку 

 в закладах освіти 
 Баранівської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2022 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   1. Ініціатор розроблення  
Програми 

Відділ освіти Баранівської міської ради 

  2. Розробник Програми Відділ освіти Баранівської міської ради 
  3. Відповідальний  

виконавець Програми 
Відділ освіти Баранівської міської ради. 

  4. Учасники Програми Баранівська міська рада, відділ освіти 
Баранівської міської ради, заклади 
дошкільної, повної загальної середньої та 
позашкільної освіти.  

 5. Термін реалізації Програми 2018-2022 роки 
 6. Перелік місцевих бюджетів,  

які беруть участь у виконанні 
програми 
 

Кошти освітньої субвенції, бюджет 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, інші позабюджетні кошти, не 
заборонені законодавством 

 7. Обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми 

  
Бюджет  Баранівської об’єднаної 
територіальної громади – 13037,000 тис. 
грн. 
   

 
 
Актуальність впровадження програми 
 
   Поняття сталого розвитку в його сучасному значенні було сформульовано в доповіді 
Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісія Брутланд) у 1987 р.: 
це розвиток, який забезпечує збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, а 
також проблем сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного 
потенціалу з метою задоволення потреб сучасного та наступних поколінь людства.   

Освіта є навчальним, базовим елементом трансформації суспільства до сталого 
розвитку за рахунок забезпечення особистості можливістю втілити свої уявлення про 
суспільство у життя. Саме така ключова роль освіти зафіксована у головних документах 
всесвітніх форумів зі сталого розвитку у 1992 та 2002 рр. Так, у главі 36 «Порядку денного 
на XXI століття» було записано, що «освіта є фундаментом сталого розвитку». Так, освіта 
вважається інструментом, спрямованим на вирішення таких важливих питань сталого 
розвитку, як боротьба з бідністю, розвиток сільських регіонів, охорона здоров'я, вирішення 
екологічних проблем, проблем збалансованого використання відновлюваних та 
невідновлювальних природних ресурсів, створення гендерно-чутливої системи освіти на всіх 
рівнях, а також широкого кола питань етичного та правового характеру. 

У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Десятиріччя грамотності та у Плані 
реалізації цілей цього Десятиріччя було проголошено, що "загальна грамотність, по суті, 
сама забезпечує можливості для сталого розвитку, миру та демократії".    Таким чином, 
якісна освіта е необхідною (але недостатньою) умовою забезпечення сталого розвитку 
суспільства. За допомогою освіти можна прищеплювати цінності, виховувати поведінку та 
стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього.  Ключовим завданням освіти 
у XXI сторіччі е розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє. 

ОСР передбачає перехід до такої економічно та соціально орієнтованої моделі 
навчання, в основі якої мають бути широкі міждисциплінарні знання, котрі базуються на 
комплексному підході до розвитку суспільства,економіки та навколишнього природного 
середовища. В основі ОСР лежать завдання, сформульовані у «Порядку денному на XXI 
століття»: 



 

 

- забезпечити просвіту з питань розвитку та збереження навколишнього середовища 
для громадян усіх вікових категорій: 

- включити концепції розвитку та збереження навколишнього середовища в усі 
навчальні програми з аналізом причин, які викликають головні глобальні загрози. При 
цьому особливу увагу приділити підготовці майбутніх керівників; 

- забезпечити участь учнів у місцевих та регіональних дослідженнях стану довкілля, 
включаючи питання придатності води для споживання, санітарії, харчових продуктів 
та екологічних наслідків використання природних ресурсів. 

Освіта для сталого розвитку повинна сприяти засвоєнню знань, умінь та переконань, які 
дають змогу ухвалювати та впроваджувати рішення на місцевому та глобальному рівнях, 
спрямовані на підвищення якісного рівня життя, що не загрожують можливостям наступних 
поколінь задовольняти свої потреби. 

   
II. Підстава для прийняття рішення про розробку програми. 

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України "Про освіту"; 
• Закони України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» 
•  Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», затверджена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 
• Концепція нової української школи; 
• Стратегія освіти для сталого розвитку Європейської економічної комісії ООН (2005 

р).  
• Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». 

 
ІІІ. Мета Програми 
 
Переорієнтація цілей освіти  громади  на сталий розвиток та створення системи освіти для 
сталого розвитку,  сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини, 
громади та  країни  через зміну власної поведінки та способу життя. 
ІV. Завдання Програми 

- ознайомлення учасників Програми з теоретичними основами концепції сталого 

розвитку; 

- сприяти засвоєнню знань про сталий розвиток та шляхи його досягнення, 

усвідомленню необхідності збереження глобальної рівноваги та своєї причетності до 

проблем навколишнього середовища і долі дюдини, переходу населення громади на 

сталий стиль життя;  

- запровадження в навчальних закладах освітніх програм, спрямованих на сталий 

розвиток на основі  педагогіки емпауермент; 

- залучення учасників навчально-виховного процесу до активної діяльності, 

спрямованої на сталий розвиток власної школи та місцевої громади; 

- сформувати моделі поведінки та дій, що відповідають потребам стійкого розвитку;  

- створення умов для засвоєння учнями знань про сталий розвиток та шляхи його 

досягнення для свідомого вибору власного способу життя;  

- організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам 

стійкого розвитку;  

- підтримка та посилення шкільних/класних проектів і конкурсів екологічного напряму; 

формування у школярів ставлення до проблем сталого розвитку як особистісно 

важливих, пов’язаних з власною системою цінностей, а також бажання діяти у цьому 

напрямі.  



 

 

Зміст Програми сприяє розвитку в учнів ключових компетентностей:  
- громадянської, зокрема здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, 

аргументувати думку, приймати рішення та виявляти громадянську позицію у 

ситуаціях, пов’язаних із питаннями сталого розвитку, використовувати моделі 

поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громади;  

- соціальної – здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і 

співпрацювати у напрямі сталого розвитку, зокрема в парі, малій групі та колективі, у 

навчальній ситуації та поза школою, відповідати за результати спільної діяльності;  

- уміння вчитися – здатності міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, 

самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити самостійні дослідження 

щодо використання ресурсів та їх збереження у сім’ї, громаді, місті, селі, регіоні, 

країні та світі в цілому, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної 

рефлексії;  

- загальнокультурної – здатності застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на 

систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розроблення і реалізації 

моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої поведінки. 

Реалізація проекту: 
 Назва 

напрямку 
діяльності 

Перелік заходів програми Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Впроваджен
-ня курсу з 
освіти для 
сталого 
розвитку 
відповідно 
до переліку 
програм, 
затвердже-
них МОН 

У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
• для 6-го року життя, "Дошкільнятам 
- освіта для сталого розвитку", Гавриш 
Н. В, Пометун О. І., Саприкіна О. В. 
(лист IIТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-
Г-116). 
 • для 4-го року життя, "Маленькі 
люди великого світу", Пометун О. І, 
Гавриш Н. В (лист IIТЗО від 
28.12.2015 №2.1/12-Г-156). 

У ЗАКЛАДАХ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ:  
Початкова школа 

 1-2 класи:  
• Навчальна програма "Уроки стійкого 
розвитку. Школа друзів планети" 
(Програми курсів за вибором для ЗНЗ. 
Варіативна складова типових навчальних 
планів. 1-4 класи. Книга 4). Пометун О. І, 
Онопрієнко О. В., Цимбалару А. Д., 
Андрусенко І. В. (IIТЗО від 06.03.2014, 
№14.1/12-Г-341). 
 • "Школа друзів планети. Уроки для 
сталого розвитку". Методичний посібник 
для учителів. Пометун О. І, Онопрієнко О. 
В., Цимбалару А. Д., Андрусенко І. В. 
(IIТЗО від 06.03.2014, №14.1/12-Г-341). 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 



 

 

 3-4 класи: 
• Навчальна програма "Уроки для сталого 
розвитку. Моя щаслива планета" 
(Програми курсів за вибором для ЗНЗ. 
Варіативна складова типових навчальних 
планів. 1-4 класи. Книга 3). Пометун О. І, 
Онопрієнко О. В., Цимбалару А. Д. 
(IТЗО від 08.05.2014, №14.1/12-Г-674). 
 • Моя щаслива планета. Уроки для 
сталого розвитку. Методичний посібник 
для учителів. Пометун О. І, Онопрієнко О. 
В., Цимбалару А. Д. (IТЗО від 08.05.2014, 
№14.1/12-Г-674).  
Основна школа 

5-7 класи: 
• "Уроки для сталого розвитку у 
позакласній роботі з учнями" (методичний 
посібник), авт. кол. за загал. ред. Пометун 
О. І (лист ІІТЗО від 28.01.2014 №14.1/12-
Г-62). 
 8 клас: 
• "Уроки для сталого розвитку" (НМК: 
навчальна програма, методичний посібник 
для вчителя). Пометун О., Сущенко І., 
Пилипчатіна Л. та інші. (лист ІІТЗО від 
14.01.2014 №14.1/12-Г-64). 
 • "Уроки для сталого розвитку" 
(навчальний посібник). 
Пометун О., Пилипчатіна Л., Сєрова Г., 
Сущенко І., Панченков А. (лист ІІТЗО від 
28.01.2014 №14.1/12-Г-64). 
 9(10) клас: 
• Навчальний комплекс елективного курсу 
"Уроки для сталого розвитку". Карамушка 
В. та інші. (лист ІІТЗО від 14.01.2014 
№14.1/12-Г-63). 
 

2. Включення 
освіти для 
сталого 
розвитку у 
зміст всієї 
навчальної 
програми 

Мови 

• На уроках розвитку мовлення 
обговорення різних аспектів 
конкретних екологічних проблем; 

• Навчання складанню звітів і 
веденню протоколів під час 
зустрічей екоклубів, конференцій 
тощо; 

• Навчаються написання листів 
екологічного спрямування: 
політикам, до органів освіти, рад, 
громадських лідерів, редакторів 
газет, ділових людей, промисловців і 
т.д. 

Математика 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 



 

 

• проектування та проведення 
обстежень; 

• порівняння результатів і 
представлення їх у вигляді графіків; 

• проведення математичних 
обчислень; 

• управління фінансами. 
Соціальні науки 

• читання/складання карт школи 
і місцевості, на яких за допомогою 
умовних позначок виділити важливі 
об'єкти; 

• розуміння того, як люди 
взаємодіють з довкіллям; 

• використання фотографій, 
документів, усних свідчень та інші 
джерел інформації для того, щоб 
дізнатися, як змінилися спосіб та 
уклад життя певних місцевостей 
протягом багатьох років. 

Природничі науки 

• проведення спостережень і 
збору даних про екологічні проблеми 
регіону; 

• вивчення середовища 
проживання і адаптації рослин і 
тварин, що живуть у них; 

• дослідження різних матеріалів і 
способів їх використання; 

• дослідження використання 
енергії, втрат та збереження 
ресурсів. 

Інформатика 

• використання електронних 
таблиць для організації та 
представлення результатів 
досліджень; 

• використання програмного 
забезпечення для підготовки 
презентацій конкретних проектів. 

 
Техніки 

• проектування і будівництво 
систем розділення відходів на основі 
різних властивостей різних фракцій 
відходів; 

• проектування і виготовлення 
систем компостування відходів. 

Мистецтво і дизайн 

• Малюнки, фрески та 
скульптури, щоб прикрасити школу 



 

 

• виготовлення плакатів, 
листівки, наклейки та значки для 
підтримки кампанії; 

організація мистецьких фестивалів і 
виставок, що відзначають прогрес 
навчального закладу у становленні школи 
сталого розвитку. 

3. Визначення 
екологічно-
го сліду 
освітнього 
закладу 

-проведення енергетичної експертизи  
споживання енергії та води в межах 
навчального закладу з метою їх 
раціонального використання; 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

4. Проведення 
енергозбе-
рігаючих 
заходів. 

-контроль  споживання шкільних 
електроприладів з метою їх економії; 
-дотримання правил експлуатації  електро- 
та тепло приладів; 
-дотримання оптимального 
температурного режиму в навчальних 
закладах; 
-заміна освітлювальних приладів на 
енергозберігаючі; 
-утеплення приміщень навчальних 
закладів; 
-заміна вікон; 
-встановлення температурних датчиків на 
батареї опалення. 
 

  

5. Збереження 
водних 
ресурсів 

-перевірка  кранів та інших зливних 
пристроїв з метою усунення 
несправностей; 
-заміна несправниз зливних пристроїв; 
-очистка джерел водопостачання; 
-зменшення кількості використання 
хімічних мийних речовин та збільшення 
використання екологічних; 
-своєчасна заміна змінних фільтрів та 
засобів для очищення води  

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

6. Зменшення 
відходів 
(сміття) 

-закупівля сміттєвих баків з метою  
сортування сміття в закладах освіти; 
-вторинне використання паперу; 
-компостування  органічних та харчових 
відходів; 
-створення пунктів прийому шкідливих і 
небезпечних відходів (пластик, батарейки)  

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

7. Демократи-
зація 
шкільного 
середовища  

-Приведення документації  закладів у 
відповідність до принципів демократії і 
поваги до прав людини; 
-забезпечення дотримання прав людини; 
-створення дієвого шкільного 
самоврядування; 
-викладання освіти з демократичного 
громадянства та прав людини, проведення  

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 



 

 

загальношкільних заходів. 
8. Стале 

домогоспо-
дарство 

-тренінги для батьків,  виховні години, 
засідання за круглим  столом з метою 
навчання родин  вести домогосподарство 
раціонально, безпечно для них та 
навколишнього середовища, при цьому 
заощаджуючи сімейний бюджет. 

2018-2022  

10
. 

Конкурс  
«Школа 
сталого 
розвитку» 

-Розробка Положення про конкурс; 
-проведення конкурсу, визначення та 
нагородження переможців; 
-поширення досвіду переможців.  

2022 Методичний 
кабінет 
відділу 
освіти; 
заклади 
освіти. 

11
. 

Розробка та 
впровадже-
ння 
навчально-
методично-
го 
забезпечен-
ня освіти 
для сталого 
розвитку 

-підготовка методичних посібників; 
-проведення тренінгів з керівниками  та 
педагогами закладів освіти 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

12
. 

Підтримка 
та 
посилення 
шкільних/кл
асних 
проектів і 
конкурсів 
екологічног
о напряму; 
 

-акції по очистці джерел; 
-організація шкільних 
енергозбережувальних проектів; 
-долучення до Всеукраїнських  
екологічних акцій та проектів. 
 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

13
. 

Забезпеченн
я системи 
підготовки 
педагогічни
х кадрів з 
екології та 
сталого 
розвитку 

-Проведення семінарів, тренінгів, 
практикумів. 
-Сприяння обміну досвідом педагогів 
щодо  впровадження ОСР між 
навчальними закладами. 

2018-2022  Керівники 
закладів 
освіти 

14
. 

Програма 
«Рівний-
рівному» 

 2018-2022 Методичний 
кабінет 
відділу 
освіти, 
керівники 
закладів 
освіти. 

 
 

Секретар ради                                                                  Ю.М. Оханський 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №781 
 
Про внесення змін до Положення про Відділ освіти 
Баранівської міської ради 

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

розглянувши звернення  начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Р.З., враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

       
В И Р І Ш И Л А:   

1. Внести зміни, затвердивши в новій редакції Положення про Відділ освіти 
Баранівської міської ради. 

2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина 
Р.З. провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які  знаходяться 
в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 

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

 
 
 
 

Міський голова                                                       А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішенням сесії 

                                                       Баранівської міської  ради 

                                                                              від 22.12.2017 року №781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про Відділ освіти Баранівської міської ради 

 
(у новій редакції) 
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ПОЛОЖЕННЯ 
Про відділ освіти Баранівської міської ради 

 
1. Відділ освіти Баранівської міської ради (далі по тексту Відділ освіти) є юридичною особою, 

яка утворюється рішенням Баранівської міської ради і підпорядковується їй, міському голові та 

виконавчому комітету міської ради, а також управлінню освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації. Відділ освіти має свої бланки з відповідними реквізитами, рахунки в 

управлінні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням. 

1.1. Відділ освіти набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому  

порядку.  

1.2. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 20.    

1.3. Засновником Відділу освіти є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його 

діяльністю. 

2.  Відділ освіти є уповноваженою  особою Баранівської міської ради, що здійснює управління 

закладами освіти, які перебувають у її комунальній власності.  

2.1.Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації,  рішеннями та 

розпорядженнями Баранівської міської ради, а також Положенням про Відділ освіти Баранівської 

міської ради. У межах своїх повноважень Відділ освіти організовує виконання актів законодавства у 

сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією. 

2.2. У структурі Відділу освіти перебувають методичний кабінет, централізована бухгалтерія та 

група централізованого господарського обслуговування, які функціонують за окремими 

положеннями, затвердженими наказами Відділу освіти. 

2. Основна діяльність Відділу освіти спрямована на: 

1.1. реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на 

території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

1.2. створення умов для доступності освіти шляхом формування, утримання та розвитку 

мережі закладів дошкільної, базової середньої,  позашкільної і спеціалізованої освіти та їхніх філій 

відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб і запитів населення; 

1.3.    управління закладами освіти, що є комунальною власністю; 

1.4.    створення умов для забезпечення прав  осіб з особливими освітніми потребами для 

здобуття ними освіти  з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів;  

1.5. гарантування прав особам, які належать до національних меншин, на навчання в 

закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної 

національної меншини; 

1.6.    організацію нормативного, програмного, матеріального, навчально-методичного 

забезпечення  закладів освіти; 

1.7. удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників; їх перепідготовку 

та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. 

3.1. Фінансово-господарська діяльність: 

Джерела фінансування: 

1.8. Міський бюджет 

1.9. Державний бюджет 



 

 

1.10. Добровільні внески 

1.11. Гранти 

1.12. Кредитні кошти 

1.13. Плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів. 

1.14. Доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, реалізації продукції. 

1.15. Інші джерела, не заборонені законодавством.  

 

3.2. Відділ освіти за погодженням Баранівської міської ради має право придбавати, орендувати 

необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу від юридичних осіб, установ, організацій та 

фізичних осіб. 

 

4. Виходячи з повноважень і напрямів діяльності у сфері освіти Відділ освіти виконує такі 

функції: 

1.16. представляє інтереси засновника у сфері освіти у відносинах з державними органами, 

юридичними та фізичними особами; 

 

1.17. здійснює стратегічне планування розвитку галузі освіти громади, забезпечує 

формування і розвиток мережі закладів  дошкільної, базової середньої, позашкільної та 

спеціалізованої освіти; 

1.18. за погодженням з обласною радою планує та забезпечує розвиток мережі закладів 

профільної середньої освіти академічного спрямування; 

1.19. вживає заходи для забезпечення потреби громадян у дошкільній, позашкільній та 

спеціалізованій освіті; 

1.20. забезпечує рівні умови для розвитку закладів освіти;  

1.21. розробляє проекти локальних нормативно-правових актів у сфері освіти (положення 

про філію закладу освіти, положення про конкурсний відбір керівників закладів загальної середньої 

освіти тощо), представляє їх на розгляд засновника; 

1.22. організовує громадське обговорення проектів нормативно-правових актів локального 

характеру у сфері освіти; 

1.23. складає місцеві цільові програми розвитку закладів освіти; 

1.24. готує проекти рішень Баранівської міської ради про створення, реорганізацію або 

ліквідацію навчальних закладів;  

1.25. подає на розгляд засновника установчі документи закладів освіти, їх нову редакцію та 

зміни до них; 

1.26. виносить на розгляд засновника пропозиції щодо затвердження переліку додаткових 

платних освітніх та інших послуг, що не передбачені переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України; 

1.27. розробляє пропозиції, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

вдосконалення освітньої сфери громади; 

1.28. бере участь у науково-методичному забезпеченні оцінювання і моніторингу якості 

освіти, у тому числі й за міжнародними програмами; 

1.29.  виносить на розгляд засновника питання створення наглядових (піклувальних) рад 

закладів освіти; 

1.30. формує замовлення підготовки педагогічних працівників; 

1.31. здійснює реалізацію освітніх програм неформальної освіти для батьків; 

1.32. закріплює за закладами дошкільної  та загальної середньої освіти відповідні території 



 

 

обслуговування; 

1.33.  організовує створення освітніх округів, опорних навчальних закладів та філій 

закладів освіти ; 

1.34. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, 

обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами 

закладів освіти; 

1.35. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з 

підстав та у порядку, визначеними законодавством й установчими документами закладів освіти; 

1.36. затверджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках і 

порядку, визначеному законодавством; 

1.37. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти; 

1.38. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти; 

1.39. організовує підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників до закладів 

освіти й у зворотному напрямку; 

1.40. забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, 

розумного пристосування та універсального дизайну;  

1.41. організовує роботу та здійснює супровід інклюзивно-ресурсних центрів; 

1.42. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками; 

1.43. забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, 

достатньому для виконання вимог стандартів освіти й ліцензійних умов; 

1.44. забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні 

освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти; 

1.45. забезпечує відкритий доступ до публічної інформації; 

1.46. оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про діяльність відділу та закладів освіти, 

зокрема, кошториси і фінансові звіти про надходження і використання всіх отриманих коштів, 

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх 

вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством; 

1.47. координує діяльність закладів освіти з регіональним центром оцінювання якості 

освіти, закладами післядипломної освіти, іншими установами та організаціями; 

1.48. організовує роботу атестаційної комісії ІІ рівня;  

1.49. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом 

Міністрів України; 

1.50. формує зведене замовлення на виготовлення документів про освіту; 

1.51. забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти, а також осіб інших категорій, визначених законодавством 

та/або рішенням засновника; 

1.52. сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі, дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти; 

1.53. організовує проведення заходів (семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо) з метою 

професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 



 

 

1.54. забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

1.55. здійснює моральне та матеріальне стимулювання здобувачів освіти й педагогічних 

працівників за досягнення в олімпіадах, конкурсах і змаганнях місцевого, обласного, державного та 

міжнародного рівнів; 

1.56. формує  зведене замовлення на видання підручників, навчально-методичних 

посібників та іншої навчально-методичної літератури, виготовлення документів про освіту й 

забезпечує ними навчальні заклади; 

1.57. забезпечує реалізацію рішень засновника про встановлення у зонах екологічного лиха 

й епідемій особливого режиму роботи закладів освіти, забезпечення соціального захисту, охорони 

життя, здоров’я і захисту прав педагогічних працівників та інших спеціалістів, які беруть участь в 

освітньому процесі, здобувачів освіти;  

1.58. створення груп продовженого дня, пришкільних інтернатів з частковим або повним 

утриманням учнів (вихованців);  

1.59. внесення пропозицій органам місцевого самоврядування щодо встановлення різних 

видів стимулювання та матеріального заохочення для забезпечення реалізації державної політики у 

сфері освіти; 

1.60.  координує діяльність органів державно-громадського управління у сфері освіти 

місцевого рівня, співпрацює із органами громадського самоврядування; 

1.61. організовує місцеві (територіальні) конференції (форуми) учасників освітнього 

процесу, закладів освіти, їх об’єднань; 

1.62. укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, 

підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, 

міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо; 

1.63. провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі 

договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами; 

1.64. забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь 

в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

1.65. реалізує інші функції, передбачені законодавством та установчими документами 

закладів освіти. 

5. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами районної державної адміністрації, об’єднаної територіальної громади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями 

громадян. 

6. Відділ освіти очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

розпорядженням міського голови Баранівської міської ради, яке затверджується рішенням сесії 

Баранівської міської ради. Керівник Відділу освіти повинен мати вищу освіту відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи 

за фахом або на державній службі на керівних посадах не менше 3-х років.  

7. Керівник Відділу освіти:  

- здійснює керівництво Відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та 

результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;  

- подає на затвердження сесії Баранівської міської ради положення про відділ, його структуру;  

- призначає та звільняє з посад згідно структури та штатного розпису працівників Відділу освіти, 

керівників закладів освіти; 

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;  

- планує роботу Відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи; 

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу 

освіти. 



 

 

 

8. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу освіти, при Відділі 

освіти утворюється колегія у складі керівника відділу освіти (голова колегії), керівників 

підпорядкованих закладів освіти, працівників методичного кабінету, громадських організацій. До 

складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління об’єднаної територіальної громади, а також 

науковці, високо кваліфіковані спеціалісти. Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не 

рідше ніж один раз на квартал. Рішення колегії затверджуються наказами керівника Відділу освіти. 

9 Відділ освіти утримується за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та 

місцевого бюджету Баранівської міської ради. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників 

Відділу освіти та видатки на їх утримання визначає сесія Баранівської міської ради у межах 

виділених асигнувань та затвердженої для Відділу освіти граничної чисельності працівників.  

10.  Діяльність Відділу освіти припиняється: 
- за рішенням сесії Баранівської міської ради ; 
- за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених законодавством. 

10.1. Припинення діяльності Відділу освіти відбувається шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

10.2. Реорганізація може мати місце за рішенням сесії Баранівської міської ради. При 
реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Відділу освіти, що реорганізується, переходить до його 
правонаступників. 

10.3. Порядок ліквідації визначається рішенням Баранівської міської ради. 
10.4. Ліквідація Відділу освіти проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у 

випадках припинення  діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною 
комісією, що призначається  цими органами. 

10.5. Ліквідація Відділу освіти вважається завершеною, а юридична особа  такою, що 
ліквідована і припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру. 
Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з 
цивільним законодавством. 

 
Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №782 
 
Про затвердження Положення про 
Порядок організації перевезення транспортом  
відділу освіти 

  

З метою подальшого врегулювання питань організації перевезень до місць навчання 
учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 
шкільними автобусами, відповідно до ст. 14 Закону України „Про освіту“, ст. 21 Закону 
України „Про загальну середню освіту“, Законів України „Про дорожній рух“, „Про 
автомобільний транспорт“, Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року 
№176, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 
міська рада   

В И Р І Ш И Л А:   

1.Затвердити Положення про Порядок організації перевезення транспортом відділу 
освіти. (Положення додається). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Загорську О.С.. 

  

  

Міський голова                                                           А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Додаток до рішення  
Баранівської міської ради №782 

від 22.12.2017р. 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок організації перевезення транспорту відділу освіти 
1.      Загальні положення 
Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих в 

рамках реалізації Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 «Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми "Шкільний автобус» при організації регулярних і нерегулярних 
безоплатних перевезень учнів, дітей дошкільної освіти та педагогічних працівників закладів 
освіти Баранівської міської ради. 

Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний 
транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176.  

Організація перевезень дітей шкільними автобусами здійснюється у відповідності з 
діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення безпеки дорожнього руху, 
перевезень пасажирів автобусами. 

 Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для регулярних перевезень, 
що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою дітей і 
педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання і додому, а також для 
організації екскурсійних поїздок, здійснення нерегулярних перевезень учнів та педагогів до 
місць проведення позакласних і позашкільних,  зональних та обласних виховних, культурно-
масових заходів і спортивних змагань.  

Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень учнів та 
педагогічних працівників затверджується наказом начальника відділу освіти  міської ради та 
забезпечується необхідною документацією (шляховий лист, наказ по установі). 

Використання шкільних автобусів на комерційній основі забороняється. 
Використання шкільних автобусів для потреб не передбачених даним положенням 

дозволяється тільки з дозволу голови Баранівської міської ради. 
Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами. 
 2.      Повноваження відділу освіти  Баранівської міської ради щодо забезпечення 

автобусами загальноосвітніх навчальних закладів 
Відділ освіти Баранівської міської ради: 
- здійснює аналіз забезпеченості загальноосвітніх закладів автобусами за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів; 
- організовує моніторинг потреби у забезпеченні загальноосвітніх навчальних закладів 

автобусами, на підставі проведених заходів по оптимізації освітньої мережі та необхідності 
заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений 
нормативами термін експлуатації; 

-  визначає черговість отримання автобусів; 
- забезпечує формування замовлення на поставку автобусів; 
- - організовує використання шкільного автобуса за цільовим призначенням, 

проходження перед рейсового та після рейсового медичного огляду, визначення місця 
стоянки автобусів, страхування та ведення необхідної документації покладається на групу 
централізованого господарського обслуговування, інформаційно-правового та 
господарського обслуговування навчальних закладів відділу освіти міської ради (згідно 
посадових обов’язків). 

  



 

 

3.      Обов'язки відділу освіти Баранівської міської ради - балансоутримувача 
шкільних автобусів, що організовує 

перевезення учнів, дітей  дошкільних закладів  і педагогів 
Здійснює контроль за використанням шкільного автобуса за цільовим призначенням та 

призначає відповідальних за безпеку дітей. 
Забезпечує технічне обслуговування автобуса автотранспортним підприємством та 

проходження перед рейсового технічного огляду та проходження водієм автобуса перед 
рейсового та після рейсового медичного огляду. 

Визначає місце стоянки автобуса, забезпечує його технічне обслуговування та створює 
необхідні умови для підготовки до рейсів. 

Організовує контроль за дотриманням графіка (розкладу) та маршруту руху. 
Здійснює інші повноваження і забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими 

нормативно-правовими актами. 
Забезпечує наявність наступної документації: 
- схема маршруту шкільного автобуса; 
- графік руху шкільного автобуса; 
- накази про призначення відповідального за організацію перевезень і 

супроводжуючих; 
- накази про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться; 
- наказ про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та 

педагогів; 
- інструкцію для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий 

періоди; 
- інструкцію для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів; 
- інструкцію для водія і супроводжуючих по діях в разі дорожньо-транспортної 

пригоди; 
- інструкцію для супроводжуючих по організації безпечного перевезення учнів; 
- інструкцію для учнів при проходженні по маршруту; 
- журнал обліку інструктажів для водія та супроводжуючих; 
- журнал обліку інструктажів для учнів; 
- журнал перед рейсового та після рейсового медичного огляду водія; 
- журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-

транспортних пригодах; 
- журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та 

повернення. 
4. Повноваження директорів освітніх закладів  
 Призначає наказом відповідального за організацію перевезень і супроводжуючих з 

числа працівників закладу освіти, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання. 
Інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють про умови організації перевезень за 

маршрутом шкільного автобуса. 
Затверджує наказом списки учнів, які перевозяться із зазначенням пунктів посадки і 

висадки у відповідності з схемою маршруту. 
5.      Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень дітей 
і педагогів та за цільовим використанням шкільних автобусів 
Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень проводиться відділом освіти 

міської ради в рамках проведення виїзних перевірок з питання організації підвозу учнів, 
дітей  та педагогів, що здійснюються при розгляді звернень громадян. 

Контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за дотриманням вимог 
чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів шкільними автобусами 
здійснює начальник відділу освіти та начальник групи централізованого господарського 
обслуговування. 

Секретар ради                                                                  Ю.М. Оханський 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                 №783 
Про затвердження звіту про оцінку  
нежитлового приміщення 

 
Розглянувши звіт про незалежну  оцінку нежитлового приміщення першого поверху 

будівлі поліклініки загальною площею 15,1 кв.м. за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, м. Баранівка вул. Звягельська,66, керуючись  ст.26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Законом України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1.Затвердити звіт №12-11/17 від 13.11.2017 року про назалежну  оцінку нежитлового 

приміщення першого поверху будівлі поліклініки загальною площею 15,1 кв.м. за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66, вартість якого 
складає 39879,00 ( тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять ) гривень без урахування 
ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної діяльності приватним 
підприємством «Сектор-Інформ». 

 2. Головному лікарю Баранівської КЦРЛ Шатровському І.В. провести конкурс на 
право оренди нежитлового приміщення першого поверху будівлі поліклініки загальною 
площею 15,1 кв.м. за адресою: Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, 
вул.Звягельська,66, розрахувавши початкову вартість орендної плати на підставі вартості 
об’єкту, зазначеного у звіті про незалежну оцінку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника з питань 
діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
  Міський голова                                                                                       А.О. Душко 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

                                     



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №784 
 
Про передачу приміщення Таборського ДНЗ 
з балансу Баранівської міської ради 
на баланс КУ «Баранівський центр ПМСД» 

 
Розглянувши клопотання  головного лікаря КУ «Баранівський центр ПМСД» Суса В.С 

№310 від 13.12.2017 року щодо передачі приміщення Таборського ДНЗ, що знаходиться за 
адресою: Житомирська область Баранівський район с.Табори вул.Лесі Українки,2 з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КУ «Баранівський центр ПМСД», керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада: 
ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс КУ «Баранівський центр 

ПМСД» приміщення Таборського ДНЗ, що знаходиться за адресою: Житомирська область 

Баранівський район с.Табори вул.Лесі Українки,2-а. 

2. Створити комісію по прийманню-передачі у складі: 

Голова комісії: 
Кокітко Н.В. – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 

органу ради; 
Члени комісії: 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради; 
Цимбалюк Л.А. – головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 
В.С. Сус – головний лікар КУ «Баранівський центр ПМСД»; 
В.Б. Парфенюк – головний бухгалтер КУ «Баранівський центр ПМСД». 
3. Комісії оформити акт прийому-передачі зазначеного приміщення відповідно до 

чинного законодавства України.         
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови  Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

     
 

 Міський голова                                                                             А.О.Душко    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №785 
 

Про затвердження міської (комплексної) 
Цільової соціальної Програми забезпечення житлом  
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  
та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  

 
На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу 
Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015  № 1092 «Про затвердження 
рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні 
пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в 
Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлових прав дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити міську (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 
роки, що додається. 

2. Управлінню фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого 
бюджету для фінансування даної програми. 

3. Управлінню надання соціальних послуг (Цицюра В.О.) про хід виконання програми 
інформувати  управління фінансів Баранівської міської ради щорічно до 15 грудня. 

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

Міський голова                                                                   А.О. Душко 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток 
                                                                       до рішення сесії міської ради 

            від 22.12.2017 № 785 
 

 
Міська (комплексна) цільова соціальна Програма 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-
2022 роки (далі – Програма) 

 
1. Загальна характеристика Програми 
 
 1. Ініціатор розроблення Програми Баранівська міська оада 

 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 
розроблення Програми 

наказ Міністерства соціальної 
політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження 
рішення колегії Міністерства соціальної політики України 
від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики 
у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в 
Україні» 

3. Розробник Програми Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради 

4. Співрозробники Програми Баранівська міська рада, управління надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Управління надання соціальних послуг Баранівської міської 
ради 

6. Учасники Програми Баранівська міська рада, управління надання соціальних 
послуг Баранівської міської ради, старостати 

7. Термін реалізації Програми 2018 – 2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Кошти обласного та місцевого бюджетів 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми  

700 тис. грн 

9.1 У тому числі бюджетних коштів, 700 тис. грн 

 - з них коштів місцевого бюджету 350 тис. грн 

 - з них коштів обласного бюджету  350 тис. грн 

10. Основні джерела фінансування Кошти обласного та місцевого бюджетів,  інші джерела не 
заборонені законодавством 

 
 
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 
На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади станом на 1 грудня 2017 року на 
первинному обліку служб у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 72 дитини, які мають 
статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 62 дитина перебувають під 
опікою та піклуванням громадян. В інтернатних та інших закладах області перебуває 5 дітей вищезазначеної 
категорії. 
Значна частина житла, що належить дітям на праві власності або користування, потребує проведення 
ремонтних робіт або перебуває у непридатному для проживання стані. 
Більшість дітей зазначеної категорії взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, зараховують на квартирний та соціальний 
квартирний облік.  
Разом з тим, можливості місцевого бюджету є досить обмеженими порівняно із потребами соціальної сфери, у 
зв’язку з чим є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету з метою співфінансування витрат, 



 

 

пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, а також проведення капітального ремонту житла, яке належить зазначеним 
категоріям дітей/осіб на праві власності.  
Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа. 
3. Мета Програми 
 
 Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення 
житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  
 
4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 
 строки виконання Програми 
 
 Шляхами і засобами розв´язання проблеми є: 
- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування; 
- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; 
- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа шляхом проведення реконструкції чи капітального ремонту житла; 
- вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом; 
- ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які 
мають право на отримання соціального житла; 
- вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або воно перебуває у непридатному стані, на квартирний облік 
(облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік; 
- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом шляхом його придбання серед введених в 
експлуатацію і на вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що 
перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок, на яких вони розміщені; 
 
Ресурсне забезпечення Програми 
 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є: 
- кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які повернуться з 
інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за 
період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані; 
- прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на 
відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва 
та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12 жовтня 2005 року за 
№ 1185/11465; 
- норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло, але не 
менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
 
Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

2018  2019  2020 2021 2022 Всього витрат 
на виконання 
Програми, тис. 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів 
усього,  
тис. грн. 

100 120 140 160 180 700 

у тому числі: 
обласний бюджет,  
тис. грн 

50 60 70 80 90 350 

районні, міські, 
селищні, сільські, 
бюджети,  

50 60 70 80 90 350 



 

 

тис. грн 
Інші джерела       
  
Термін дії Програми – п’ять років (2018 - 2022). 
 
Порядок використання коштів місцевого бюджету на реалізацію Програми 
 
1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на виконання заходів 
Програми.  
2. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа є Управління надання соціальних послуг Баранівської 
міської ради. 
3. Фінансування видатків місцевого бюджету здійснюється, як правило, не більше 50 % обсягів фінансування 
для придбання або здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла.  
4. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється в межах затверджених обсягів. 
5. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як: 
1) придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які 
перебувають на соціальному квартирному обліку і потребують надання позачергового соціального житла після 
завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, 
прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми;  
2) здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на праві власності, до якого вони будуть повертатися 
після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного 
типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми; 
6. При купівлі житла враховуються витрати на придбання земельної ділянки.  
7. Пропозиції щодо розподілу коштів з місцевого бюджету формує управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради на підставі пропозицій старостинських округів. 
8. Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення органу місцевого 
самоврядування для подальшого надання його у користування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у встановленому законом 
порядку. 
9. Інформація щодо обсягу необхідних видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається 
розпорядником коштів до Бараніської міської ради до 20 числа відповідного місяця.  
10. Управління надання соціальних послуг відповідно до інформацій, поданих старостинськими округами, 
подає управлінню фінансів Баранівської міської ради заявку на фінансування.  
11. Кошти місцевого бюджету перераховуються на рахунок головного розпорядника коштів, відкритий в 
органах державної казначейської служби.  
12. Розпорядник коштів у межах фактичних надходжень бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки 
відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Операції, пов’язані з використанням 
коштів обласного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881. 
13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку. 
14. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного 
бюджету підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до обласного бюджету у 
порядку встановленому чинним законодавством 
15. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не 
передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких 
не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав 
дітей. 
16. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним 
розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів Програми в 
установленому законодавством порядку. 
21. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несе розпорядник коштів згідно з 
чинним законодавством. 
 22. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів місцевого бюджету здійснюється в 
установленому законодавством порядку.  
Показники продукту Програми 
 



 

 

№ 
з/
п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 
на початок дії 
Програми 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Всього 
витрат на 
виконання 
програ-ми,  
тис. грн 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 
 
 
 
 
 
 

Забезпечення дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа соціальним 
житлом і 
благоустроєними 
житловими 
приміщеннями для 
постійного проживання 

Кількість осіб 
 
 
 
 

1 1 - 1 - 1 420,0 

2 
 

Капітальний ремонт чи 
реконструкція  житла, 
що перебуває у власності 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа 

Кількість осіб 
 

1 - 1 - 1 - 280,0 



 

 

5. Напрямки діяльності та заходи Програми  
 

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування  

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в 
т.ч.: 

Очікуваний 
результат 

20
18

* 

20
19

* 

20
20

* 

20
21

* 

20
22

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Збереження 
житла, що 
належить на праві 
власності або 
праві 
користування 
дітям-сиротам, 
дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування 

1) Забезпечення 
ведення обліку 
нерухомого майна 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, його 
збереження у 
придатному для 
проживання стані, 
встановлення опіки над 
майном  

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії (за згодою) 

Фінансування не 
потребує 

     Контроль за 
наявністю/відсутніс
тю житла та 
забезпечення 
належного його 
утримання 

2) Здійснення контролю 
за своєчасним набуттям 
дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, права 
спадщини на житло за 
законом та заповітом  

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії (за згодою) 

Фінансування не 
потребує 

     Захист майнових 
прав дітей 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3) Сприяння 
виготовленню 
правовстановлюючих 
документів на житло та 
майно, право власності 
на яке мають діти-
сироти, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування та особи з 
їх числа 
 
 

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії (за згодою) 

Фінансування не 
потребує 

     

4) Створення комісій 
для  проведення 
обстеження стану 
житлових приміщень, 
що перебувають  у 
власності дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа, оцінка вартості 
упоряджувальних робіт 
з урахуванням 
встановлених 
санітарних і технічних 
вимог 
 

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії(за згодою) 

Фінансування не 
потребує 

     Вивчення питання 
необхідності 
постановки на 
соціальний 
квартирний облік, 
придбання житла, 
проведення 
капітального 
ремонту 

5) Капітальний ремонт 
чи рекон-струкція  
житла, що перебуває у 
власно-сті дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа 

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії 

Обласний 
бюджет 

- 60 - 80 - Приведення у 
належний стан 
житла, яке 
перебувало у 
непридатному для 
проживання стані 

Бюджети 
районних, 
міських, 
селищних, 
сільських рад 

- 60 - 80 - 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Забезпече-ння 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа  
упорядкованим 
соціальним 
житлом, 
формування 
житлового фонду 
соціального 
призначення 

1) Здійснення аналізу 
потреби у наданні житла 
особам з числа дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, після їх 
повернення з 
інтернатних, навчальних 
закладів, від 
піклувальників, з 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії 

Фінансування не 
потребує 

     Визначення осіб, 
які потребують 
забезпечення 
житлом 

2) Ведення соціаль-ного 
квартирного обліку 
дітей-сиріт,  дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа, які мають право 
на поза черго-ве  
отримання житла із 
житлового фонду 
соціального призначення

2018-2022 Баранівська міська 
рада, Управління 
надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради 

Фінансування не 
потребує 

     Облік осіб, які 
потребують 
забезпечення 
житлом 

3) Сприяння 
зарахуванню дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, при 
досягненні ними  16 
років, на квартирний та 
соціальний квартирний 
облік 
 

2018-2022 Управління 
надання 
соціальних послуг 
Баранівської 
міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністра
ції (за згодою) 

Фінансування не 
потребує 

     Зарахування на 
соціальний 
квартирний облік 

4) Забезпечення дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 

2018-2022 Управління надання 
соціальних послуг 
Баранівської 

Обласний 
бюджет 

50 - 70 - 90 Придбання 
житлових 
приміщень для 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа соціальним 
житлом  

міської ради, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрац
ії (за згодою) 

Бюджети 
районних, 
міських, 
селищних, 
сільських рад 

50 - 70 - 90 забезпечення дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб 
з їх числа 
благоустроєним 
житлом 

5) Формування 
житлового фонду 
соціального призначення 
для забезпечення потреб 
дітей-сиріт,  дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа 

2018-2022 Баранівська міська 
рада, Управління 
надання соціальних 
послуг Баранівської 
міської ради 

Фінансування не 
потребує 

     Наявність фонду 
соціального житла 
для забезпечення 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб 
з їх числа 

3) Взяття дітей-сиріт,  
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа на облік громадян, 
які потребують 
поліпшення житлових 
умов 

2018-2022 Виконком міської 
ради 

Фінансування не 
потребує 

      

Всього по Програмі: 100 120 140 160 180  

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей 
 



 

 

 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми. 
Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють орган опіки та піклування. 
Відповідальний виконавець подає Баранівській міській раді  звіт про виконання заходів  щорічно до 10 лютого 
року, наступного за звітним. 
 
 
 
 

Секретар  ради                                                                                        Ю.М.Оханський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №786 
 

Про замовлення проектно-кошторисних 
документацій управлінням надання  
соціальних послуг Баранівської міської ради 

 
З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації за адресою: вул 

Зв’ягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області  та продовження робіт по внутрішньому 
ремонту та утепленні приміщення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Визнати рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради № 733 від 28.11.2017 

року «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» таким,  що втратило чинність. 

2. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисних документацій на:  
 - «Капітальний ремонт утеплення будівлі для організації багатофункціонального 

центру реабілітації за адресою: вул.Звягельська, 66, м.Баранівка, Житомирської області» ; 
-  «Капітальний ремонт приміщень для організації багатофункціонального центру 

реабілітації за адресою: вул. Звягельська, 66, м.Баранівка, Житомирської області». 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22  грудня  2017                                                                                                       №787 
 

Про внесення змін до рішення сесії  
Баранівської міської ради від 12.10.17р.  
№ 606 «Про зміну назви управління надання  
соціальних послуг Баранівської міської  
ради, затвердження структури та 
штатного розпису» 
 
 
 З метою ефективного виконання повноважень органу місцевого самоврядування у 
сфері соціального захисту населення Баранівської міської ради, керуючись ст.26 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.4 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», наказу Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі 
питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг із соціальної 
підтримки населенню» (зі змінами), рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Викласти додаток 1 та  додаток 2 в новій редакції. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 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 

                                                                             від   22.12.2017р.  №  787 
 

Структура 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

 

№ 
п/п 

Назва структурного підрозділу та посад 
Кількість штатних 
одиниць 

1 Начальник управління 1 
2 Інспектор з питань праці та соціально-трудових відносин 1 
3 Спеціаліст  з обліку пільгових категорій громадян 1 
4 Інспектор з кадрів 1 

5 Психолог 1 

Служба у справах дітей та сім’ї 

6 Начальник служби в справах дітей та сім’ї 1 

7 
Головний спеціаліст з питань соціального захисту, опіки та 
піклування 

1 

8 Спеціаліст у справах дітей 1 

9 Фахівець із соціальної роботи 2 

Центр надання соціальних послуг 

10 Заступник начальника управління– директор центру  1 

11 Фахівець із соціальної роботи II категорії 3 

12 Соціальний робітник 29 

13 Соціальний робітник з комплексного ремонту 2 

14 Сестра медична 3 

15 Прибиральник службових приміщень 1 

Відділ бухгалтерського обліку 
16 Головний бухгалтер 1 

17 Бухгалтер 2 

  Всього 52 

  
 
 

Секретар ради                                                        Ю.М.Оханський 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток 1 
                                                                             до рішення Баранівської міської ради 

                                                                             від   22.12.2017р.  №  787 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

 
  

№№ 
п/п 

Назва посади 
Кількість 
штатних 
одиниць 

1 Начальник управління 1 

2 Заступник начальника управління– директор центру 1 

3 Начальник служби в справах дітей та сім’ї 1 

4 Головний бухгалтер 1 

5 Бухгалтер 2 

6 Інспектор з питань праці та соціально-трудових відносин 1 
7 Спеціаліст  з обліку пільгових категорій громадян 1 

8 
Головний спеціаліст з питань соціального захисту, опіки та 
піклування 

1 

9 Спеціаліст у справах дітей 1 

10 Фахівець із соціальної роботи 2 
11 Інспектор з кадрів 1 

12 психолог 1 

13 Фахівець із соціальної роботи II категорії 3 

14 Соціальний робітник 29 

15 Соціальний робітник з комплексного ремонту 2 

16 Сестра медична 3 

17 Прибиральник службових приміщень 1 

   

  Всього 52 

      
 
 

Секретар ради                                                             Ю.М.Оханський 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Додаток 2 
                                                                             до рішення Баранівської міської ради 

                                                                             від   22.12.2017р.  №  787 
 

  
 

                                                                               

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м Баранівка 

2017 рік 



 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про управління соціального захисту населення Баранівської  міської ради 

 

І. Загальні положення. 
1.1. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради (далі по тексту 
Управління) є юридичною особою, яка утворюється рішенням Баранівської міської ради і 
підпорядковується їй, міському голові та виконавчому комітету міської ради.  
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, наказами Мінсоцполітики та 
МОЗ України, актами інших центральних органів та місцевого самоврядування, а також цим 
Положенням. 
1.3. Засновником Управління є Баранівська міська рада (далі - Уповноважений орган), яка 
здійснює контроль за його діяльністю. 
1.4. Управління не є платником податку на  прибуток. 
1.5. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно  для фінансування видатків 
на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим 
Положенням. 
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників установи та 
інших, пов’язаних з ними осіб (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального 
внеску). 
1.7. Повна назва:  Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 
1.8. Скорочена назва:  УСЗН Баранівської міської ради. 
1.9. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 12.    
ІІ. Юридичний статус Управління 
2.1. Управління є самостійним закладом, який є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного 
казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України, своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки. Права й обов’язки  
юридичної особи Управління набуває з дня його державної реєстрації. 
2.2. Управління несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах належних йому 
грошових коштів відповідно до чинного законодавства України. 
2.3. Управління має право бути позивачем і відповідачем у судових інстанціях. 
2.4. Кошторис та штатний розпис затверджує Баранівська міська рада. 

ІІІ. Основні завдання Управління 
Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної 
політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту населення, а саме: 
1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, 
підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та 
жінок, , протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері; 
2) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку 
спеціалізованих закладів, установ, відділів, служб та залучення недержавних організацій, які 
надають соціальні послуги; 
3) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення 
становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та 
послуг за місцем проживання, перебування; 
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для 
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури; 



 

 

5) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам 
війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) 
військовослужбовців; 
6) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, 
побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально 
доступними цінами, а також безоплатного харчування; 
7) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових 
і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як 
жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого 
віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян 
похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на 
виховання в сім'ї громадян; 
8) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям 
з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; 
9) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю 
та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством; 
10) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у 
порядку, встановленому законодавством; 
11) виконання інших повноважень у сфері соціального захисту населення, визначених ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
ІV. Майно Управління 
4.1. Майно Управління становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші 
цінності, передані йому Уповноваженим органом, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Управління. 
4.2. Майно Управління є власністю Баранівської міської ради і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Управління володіє, 
користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо 
основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Положення. 
Основними фондами Управління має право розпоряджатися лише з дозволу Уповноваженого 
органу відповідно до встановленого порядку. 
4.3. Джерелами формування майна Управління є: 
4.3.1. майно, передане йому Уповноваженим органом; 
4.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб; 
4.3.3. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних 
благодійних внесків, пожертвувань юридичних і  фізичних осіб; 
4.3.4. надходження від здачі в оренду (з дозволу Уповноваженого органу) майна, закріпленого 
на праві оперативного управління; 
4.3.5. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
4.4. Вилучення майна Управління може мати місце лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 
4.5. Збитки, завдані Управлінню внаслідок порушення його майнових прав юридичними або 
фізичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
відшкодовуються Управлінню відповідно до чинного законодавства України. 
4.6. Відчуження майна, що закріплено за Управлінням на праві оперативного управління, 
здійснюється за попередньою згодою Уповноваженого органу відповідно до чинного 
законодавства України. Кошти, одержані від відчуження об’єктів комунальної власності, 
зараховуються до міського бюджету. 
4.7. Управління має право за погодженням Уповноваженого органу придбавати, орендувати 
необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу від юридичних осіб, установ, 
організацій та фізичних осіб. 



 

 

V. Фінансово-господарська діяльність Управління 
5.1. Управління є неприбутковою установою. 
5.2. Управління утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу 
України виділяються з бюджету Баранівської міської ради на соціальний захист населення та 
соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних 
підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, 
підприємств, установ та організацій. 
5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, державний бюджет, 
добровільні внески, гранти, кредитні кошти.  
5.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці Управління затверджується Баранівською 
міською радою.  
 
VІ. Структура Управління 

6.1.  До складу Управління  входять такі структурні підрозділи: 
6.1.1. Служба у справах дітей та сім’ї. 
Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері 
соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань 
поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, оздоровлення 
та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і 
можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми. 
Служба  має печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Служба не є юридичною 
особою. 
6.1.2 Центр надання соціальних послуг. 
Центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах 
стаціонарного, тимчасового або денного перебування.  
Діяльність Центру соціальних послуг повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що 
надають соціальні послуги.  
Центр може надавати  соціальні послуги та допомогу малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, 
які спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і соціальної активності. 
Центр має печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Центр не є юридичною 
особою. 
6.1.3. Відділ бухгалтерського обліку. 
Відділ бухгалтерського обліку створений для організації обліку фінансово-господарської 
діяльності Управління та його структурних підрозділів, для контролю за правильним 
використанням грошових та матеріальних цінностей, своєчасністю господарських 
розрахунків. 
6.2. Керівники структурних підрозділів розробляють положення про підрозділ та подають на 
затвердження начальнику Управління. 
У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть створюватися інші 
підрозділи, в т.ч. з правом юридичної особи, діяльність яких спрямована на надання 
соціальних послуг чи виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері 
соціального захисту та соціальної підтримки. 
6.3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 
розпорядженням міського голови  Баранівської міської ради, яке затверджується рішенням 
сесії відповідної ради. 
6.3.2. Посаду начальника Управління може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, 
спеціаліст) відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом, на державній 
службі або в органах місцевого самоврядування на керівній посаді не менше як 3 роки. 
6.3.3. Начальник Управління: 
- здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Управління завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку 



 

 

якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників,  затверджує посадові 
обов’язки заступника директора, завідувачів відділень, інших працівників Управління; 
- координує діяльність структурних підрозділів Управління; 
- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису та кошторису витрат 
Управління; 
- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його інтереси; 
- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису витрат та 
відповідно до їх цільового призначення; 
- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 
працівників Управління;  
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності 
працівників Управління;  
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; 
- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект положення про 
Управління; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.  
6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну 
допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги 
громадянам, зазначеним у пункті 3.2. цього Положення та поліпшення матеріально-технічної 
бази Управління. 6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної 
із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів  Управління, ревізія фінансово-
господарської діяльності Управління проводяться відповідно до законодавства України. 
VІІ. Припинення діяльності Управління  
7.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Управління 
здійснюється за рішенням Баранівської міської ради або суду відповідно до чинного 
законодавства України. 
7.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 
Уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і 
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються 
Уповноваженим органом, який прийняв вішення про ліквідацію, згідно з чинним 
законодавством України. 
7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по 
управлінню Управлінням. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Управління і 
подає на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які 
перебувають у договірних відносинах з Управлінням, що ліквідується, повідомляється про 
його ліквідацію у письмовій формі. 
7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням Баранівської 
міської ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або 
зараховано до доходу бюджету. 
7.5. Ліквідація Управління вважається завершеною, а юридична особа  такою, що ліквідована і 
припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру. 
Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з 
цивільним законодавством. 
7.6. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам, які звільняються, гарантується 
додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України. 
7.7. У разі реорганізації Управління права і обов’язки переходять правонаступнику (-ам).   
VІІІ . Прикінцеві положення. 

8.1. Положення про Управління затверджується Баранівською міською радою.  

8.2. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до 
чинного законодавства України, попередня редакція та попередні зміни втрачають чинність. 
Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством 
України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 
                                               Секретар ради                                                   Ю.М.Оханський 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22 грудня  2017                                                                                                       №788 

Про затвердження Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року 

 

Розглянувши Стратегію розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади до 2020 року, керуючись Законом України “Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та 
ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
громадських слухань від 15.11.2017 року міська рада 
        В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Стратегію розвитку Баранівської міської об`єднаної територіальної 

громади до 2020 року. 

2. Стратегію розвитку Баранівської міської об`єднаної територіальної громади до 2020 

року розмістити на сайті Баранівської міської ради. 

3. Створити Комітет з реалізації Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ у складі: 

• Голова комітету, міський голова Душко А.О. 

• Заступник голови комітету, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчого органу ради Загорська О.С.  

• Секретар комітету, спеціаліст з юридичних питань Марчук І.І.  

Члени Комітету  

• Демянюк О.Ю. начальник фінансового управління 

• Куцан Л.Л. керуюча справами виконкому 

• Оханський Ю.М. секретар ради 

• Ніколишин Р.З. начальник відділу освіти 

• Ошатюк Н.Б. начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

• Цицюра В.О. начальник управління надання соціальних послуг 

• Дмитрук Н.М. заступник головного лікаря Центру ПМСД 

• Савич Ю.У. провідний спеціаліст з організації ефективного використання енергії 

• Цимбалюк Л.А. головний спеціаліст з бухгалтерського обліку 

4. Доручити спеціалісту з юридичних питань Марчук І.І. розробити положення про 
Комітет з реалізації Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ. 

5. Доручити управлінню фінансів Баранівської міської ради (Дем`янюк О.Ю.) 
врахувати положення Стратегії розвитку при розробці міського бюджету на 2018 рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
Міський голова                                                              А.О. Душко 

 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

від 22 грудня  2017                                                                                                       №789 

Про розгляд звернення голови 
Баранівської організації  
Народний Рух України – Гавіцького Л. 

 
Заслухавши  та обговоривши інформацію секретаря Баранівської міської ради 

Оханського Ю.М.,  щодо звернення голови Баранівської районної організації Народного Руху 
України Л. Гавіцького стосовно  перейменування вулиць, в кожному із  населених пунктів 
Баранівської ОТГ,  назви шкіл, бібліотек, парків, стадіонів, іменем В’ячеслава Максимовича  
Чорновола, керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення голови Баранівської районної організації Народного Руху України Л. 

Гавіцького стосовно  перейменування вулиць, в кожному із  населених пунктів Баранівської 
ОТГ назви шкіл, бібліотек, парків, стадіонів, іменем В’ячеслава Максимовича Чорновола 
взяти до відома. 

2. Підчас проведення громадських слухань в населених пунктах Баранівської ОТГ 
ознайомлювати з даним зверненням жителів відповідних сіл, селища та міста. 

3. За умови ініціювання жителями  сіл, селища та міста перейменування вулиць, в 
кожному із  населених пунктів Баранівської ОТГ, назви шкіл, бібліотек, парків, стадіонів, 
іменем В’ячеслава Максимовича  Чорновола розглянути відповідну ініціативу на сесії міської 
ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Оханського Ю.М.  

 

Міський голова                                                                      А.О. Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


