
       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                      № 1043 
 
Про підняття революційного прапора  
ОУН на території Баранівської об’єднаної  
територіальної громади 
 

Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з нагоди 89-річниці з Дня створення ОУН, враховуючи рішення 
п’ятнадцятої сесії VII скликання Житомирської обласної ради від 07.03.2018 
№1001, сесія міської ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Піднімати на флагшткові біля адміністративного будинку 

Баранівської міської ради, адміністративних будинках старостатів 
Баранівської ОТГ революційний прапор ОУН у дати визначних подій 
національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті її героїв, а саме: 

 
№ 
з/п 

Дата Подія 

1 1 січня День народження голови Проводу ОУН Степана 
Бандера 

2 9 березня  День народження Тараса Шевченка 
3 Четверта неділя 

травня 
Свято Героїв 

4 23 серпня День Державного Прапора України 
5 24 серпня День Незалежності України  
6 14 жовтня День захисника України, день створення УПА 
7 21 листопада День Гідності та Свободи 

 
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, громадським об’єднанням Баранівської ОТГ 
піднімати на адміністративних будинках революційний прапор ОУН у 
вказані вище дати.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики. 

 
 

Міський голова                                                А.О.Душко 
       



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                              № 1044 
 
Про звільнення заступника 
міського голови  
Загорької О.С. 

 
 

Відповідно до п.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, ст. 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи заяву 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Загорської О.С. від 02.04.2018 року, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Звільнити Загорську Оксану Сергіївну з посади заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 16 квітня 2018 
року за угодою сторін.                   

 
2. Відділу юридичної та кадрової роботи міської ради оформити 

звільнення Загорської О.С. відповідно до чинного законодавства України. 
 
3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

інвестицій та закупівель міської радипровести з Загорською О.С. розрахунок 
при звільненні відповідно до чинного законодавства України. 

 
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 

 
Міський  голова                                                     А.О.  Душко  
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                                           № 1045 
 
Про створення комунального  
некомерційного підприємства 
 «Центр первинної медико–санітарної  
допомоги» Баранівської міської ради 
 
 

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 
можливостей щодо його доступності та якості, реалізації медичної реформи, ефективного 
використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, відповідно до ст. 56, 57, 59 та 78 Господарського кодексу України, ст. 87, 88, 104-
108 Цивільного кодексу України, Закону України №2168-VIIIвід 19.10.2017 року «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у зв’язку з  набранням 
чинності Закону України №2206-VIIIвід 14.11.2017 року «Про підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування у сільській місцевості», враховуючи Методичні 
рекомендації Міністерства охорони здоров’я з питань перетворення закладів охорони 
здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалені 
робочою з питань реформ фінансування сфери охорони здоров’я України від 14.02.2018 
року, керуючись п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико–
санітарної допомоги» Баранівської міської ради шляхом перетворення комунальної 
установи "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Баранівської 
міської ради (код ЄДРПОУ 38107156). 

2. Встановити, що   комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 
медико–санітарної допомоги» Баранівської міської ради є правонаступником усіх 
майнових і немайнових прав та обов’язків комунальної установи "Баранівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Баранівської міської ради(код ЄДРПОУ 
38107156). 

3. Затвердити передавальний акт, складений комісію з реорганізації 
комунальноїустанови "Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Баранівської міської ради(код ЄДРПОУ 38107156), згідно з додатком1. 

  4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства  «Центр 
первинної медико–санітарної допомоги» Баранівської міської ради, згідно з додатком 2. 

5. Доручити  головному лікарю комунального  некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико–санітарної допомоги» Баранівської міської ради здійснити 
державну реєстрацію  підприємства у визначеному законодавством порядку. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 

 
 
Секретар ради     О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                            № 1046 
 

 
Про внесення змін до  
контракту з Сусом В.С. 
 
 

У зв’язку із створенням комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з  питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення та відповідно до п.30 ст.26, ч.10 п.4 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 Внести зміни до контракту з головним лікарем комунальної установи 
«Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради Сусом Володимиром Сильвестровичем, затвердженого 
рішенням 8 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 17 липня 2017 
року №357, шляхом укладення додаткових угод, які є його невід’ємною 
частиною (додаються). 
 

 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

19 сесія 8 скликання 
 
від02.04.2018 року №1047 
 
Про зміни до міського бюджету  
   на  2018 рік 

 
 
 
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 69-1, 72, 

78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік», враховуючи  рекомендації постійної комісії міської 
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення від 22.12.2017 №749 із змінами та доповненнями 
від 23.01.2018 №792 та від 14.03.2018 №1021: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 161728196,00грн. та 137344168,00грн. замінити 
відповідно цифрами 161576125,00грн. та 137192097,00грн. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 167050744,91грн., 131783269,91грн. та 
35267475,00грн. замінити відповідно цифрами 166898673,91грн., 
131527116,91грн. та 35371557,00грн. 
1.3.Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 5664980,09грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету в сумі 6304109,00грн., напрямком використання 
якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету 
в сумі 639128,91грн., джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до 
цього рішення, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 
405667,00грн., залишку коштів медичної субвенції – 7386,46грн., залишку 
коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я – 26075,45грн., від залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій – 200000,00грн,».  
1.4.Пункт 1.4 викласти в новій редакції:«1.4. Дефіцит  спеціального фонду 
міського бюджету  у сумі 10987529,00грн., згідно з додатком № 2, з них: 
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 6304109,00грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 



- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 186134,00грн., 
джерелом покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського 
бюджету, у т.ч. від надходжень збору за забруднення навколишнього 
природного середовища, екологічного податку – 121278,00грн., від 
надходжень коштів бюджету розвитку – 64856,00грн.».  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн., 
джерелом покриття 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.». 
1.5. В пункті 3 цифри 131783269,91грн. та 35267475,00грн. замінити 
відповідно на 131527116,91грн. та 35371557,00грн. 
2. Додатки №1 - 5викласти в новій редакції.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від 02 квітня  2018 року                                                                         № 1048 

 
Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку об’єднаної територіальної  
громади та міста Баранівка на 2018 рік 
 
 
На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 статті 
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 
обговоривши проект програми економічного і соціального розвитку 
об’єднаної громади та міста Баранівка на 2018 рік,   міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка на 2018 рік, що 
додається.  

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника, заступників міського голови згідно розподілу обов’язків та на 
комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
 
від 02 квітня  2018 року                                                                                 № 
1049 

 

 

Про компенсацію депутатам міської ради 
витрат  за виконанням ними 
депутатських повноважень 
 
 
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
ст.49 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення компенсації депутатам міської ради 
восьмого скликання  витрат за виконанням ними депутатських повноважень 
(додається). 

 
2. Встановити відшкодування витрат депутатам міської ради за 

виконання ними депутатських повноважень в сесійній діяльності в розмірі 
60,00 грн. (шістдесят гривень) в межах кошторисних призначень Баранівської 
міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

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



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                      рішенням міської ради 
                                                                                        від 02.04.2018. №1049  
 

ПОЛОЖЕННЯ 
компенсації депутатам міської ради восьмого скликання  витрат за 

виконанням ними депутатських повноважень 
 

1.     Положення про порядок компенсації депутатам міської ради з 
міського бюджету  витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю (далі –
Положення) розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», частини  3 статті 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  та передбачає порядок відшкодування депутатам 
міської ради витрат, передбачених  чинним законодавством, що мають місце 
при здійсненні ними депутатських повноважень.  

 
2.     Підставою для нарахування відшкодувань є фактичні дні участі 

депутата міської ради у  роботі пленарних засідань сесій міської ради. 
 
3.   Депутатам міської ради відшкодовуються  добові витрати у розмірі, 

визначеному чинним законодавством, за рахунок асигнувань передбачених 
на утримання міської ради.  

 

4.    Відділом діловодства та організаційної роботи міської ради  до 
відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель Баранівської міської ради подаються такі документи: 

-  розпорядження про скликання чергової сесії; 
   -  списки депутатів, які взяли участь у засіданні сесії. 
 

5. Оплата депутатам компенсації витрат, пов’язаних з їх 
відрядженням на сесії  міської  ради, здійснюється відділом бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської 
міської ради на підставі відповідно оформлених депутатами авансових звітів, 
що подаються не пізніше п’ятого банківського дня після участі у засіданні 
сесії, шляхом перерахування коштів на банківські картрахунки . Оплата 
добових депутатам здійснюється не залежно від їх місця проживання. 

 
6.  Депутатам, які є працівниками   Баранівської міської ради та 

депутатам,  які без поважних причин залишили пленарне засідання,  добові 
витрати не відшкодовуються. 

 
7.  Кошти для виплати відшкодувань передбачаються в кошторисі 

на утримання апарату міської ради при формуванні чи уточненні бюджету на 
поточний рік. 

 
 
Секретар ради                                                                  О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від 02 квітня  2018 року                                        № 1050 
 
 
Про внесення змін до  «Програми  
соціального захисту громадян,  
які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи на 
 2018-2022  роки» 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, подання голови громадської організації «Баранівська спілка 
«Чорнобиль-94»,  враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради  з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення та комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, з метою соціального захисту 
пільгових категорій населення, надання адресної підтримки незахищеним 
верствам населення об’єднаної територіальної громади, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до  «Програми соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки», 
затвердженої рішенням Баранівської міської ради  від 23 січня 2018 року № 
799 в частині доповнення завдань та заходів в п.1 «Соціальний захист» 
(додаток 1). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19сесія 8 скликання 

 
від 2 квітня 2018 року                                                           № 1051 
 
 
Про внесення змін до рішення сесії  від 14.03.2018 року  
№1038 «Про надання дозволу на укладення договорів 
оренди нежитлових приміщень, що знаходиться у 
 комунальній власності Баранівської міської об’єднаної 
 територіальної  громади» 
 
 

 Керуючись ст.26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання від 14.03.2018 року №1038 
«Про надання дозволу на укладення договорів оренди нежитлових 
приміщень, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської 
об’єднаної територіальної  громади», а саме:  
Пункт 5 викласти в новій редакції «Надати згоду на укладення договору 
оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,48а, загальною площею 60 м.кв., із Центральним 
міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції, терміном з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року 
та встановитиорендну плату в розмірі 121 гривню 78 копійок в місяць без 
ПДВ., для розміщення Баранівського районного сектору з питань пробації». 
 
2.Решта пунктів рішення залишити без змін. 
 
       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 
 

Секретар ради                       О.В.Самчук 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  2 квітня  2018 року                                                       № 1052 
 
 
Про надання дозволу на укладення договорів 
 оренди нежитлових приміщень, що знаходиться у 
 комунальній власності Баранівської міської об’єднаної 
 територіальної  громади» 
 
 
 
Розглянувши клопотання керівника Баранівської районної організації союзу 
інвалідів  щодо  укладання договору оренди нежитлового приміщення, 
врахувавши рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, керуючись ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на укладення договору оренди нежитлового приміщення, 
що знаходиться за адресою: м.Баранівка вул.Соборна,16, загальною площею 
62,3 кв.м., із Баранівською районною організацією союзу інвалідів терміном з 
01.01.2018 року по 31.12.2018 року та встановити орендну плату в розмірі 1 
гривня 00 копійок в місяць без ПДВ., для розміщення Баранівської районної 
організації союзу інвалідів. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання  

 
від  02 квітня   2018 року                                                        № 1053 
 
Про затвердження акту приймання-передачі 
майна на баланс Кам’янобрідської селищної  
ради 
 
На виконання рішення  вісімнадцятої сесії Баранівської міської ради 
восьмого скликання від 14 березня  2018 року №1037  «Про передачу майна 
на баланс Кам’янобрідської селищної ради», керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» та рекомендаціями постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості 
та сфери послуг, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів та малоцінних 
активів  із балансу  КУ «Баранівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради на баланс Кам’янобрідської селищної 
ради (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Кокітко Н.В. та на постійно комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04. 2018р.                                                                                           №1054 
 

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. Кондратюку В. 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. Кондратюку Віктору 
Андрійовичу, який проживає ХХХХХХХ  загальною площею 0,2500га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Кондратюку Віктору Андрійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
по ХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1455 га; рілля - 0,1045 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Кондратюку В.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. 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від   02.04.2018р.                                                                                                       №1055 
 

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. Гонтаржевському І. 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.Гонтаржевському Ігору 
Павловичу, який проживає в ХХХХХХХХ  загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Гонтаржевському Ігору Павловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
ХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1312 га; сіножаті - 0,1188 га;, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
ХХХХХХ. 

3. Гр.Гонтаржевському І. 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. 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                                          № 1056 
 

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.Грунтковській Ф. 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. Грунтковській Францішці 
Павлівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,1031га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Грунтковській Францішці Павлівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
по ХХХХХ, площею 0,1031 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0338га; рілля - 0,0564 га; багаторічні насадження – 0,0129 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХ. 

3. Гр. Грунтковська Ф.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. 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                                               № 1057 
 

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. Шевчук І. 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 з метою передачі її у власність гр. Шевчук Інні Михайлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ загальною площею 0,2500га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Шевчук Інні Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по вул. Лесі 
Українки,75 в межах ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0602 га; рілля - 0,1584 га, багаторічні 
насадження – 0,0314га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХ. 

3. Гр. Шевчук 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. 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.№ 1058 
 

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

       власність для веденняособистогоселянського 
господарства гр. Новаку В. А.  

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр. Новаку Володимиру Ананійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,0640 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр.Новаку Володимиру Ананійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах ХХХХХ, площею 0,0640 га, в тому числі: рілля – 0,0640 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХ. 

3. Гр.Новаку В. А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання 

 
від 02.04.2018р.                                                                                          № 1059 
 
       Про погодження затвердження 
       проекту землеустрою щодо 
       відведення земельної ділянки 
       для ведення особистого селянського 
       господарства, яка розташована за 
      межами населеного пункту. 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту, 
розглянувши листи-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області №18-6-0.334-1608/2-18 від 28.02.2018 р.,  керуючись розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад», 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. Погодити затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 
гр.Коржовський Маріанні Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХ. Земельна ділянка 
розташована за межами населеного пункту на території Баранівської ОТГ і належить 
до земель сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХ. 

 
 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання 

 
від 02.04.2018р.                                                                                                    № 1060 
 
       Про погодження затвердження 
       проекту землеустрою щодо 
       відведення земельної ділянки 
       для ведення товарного сільськогосподарського 
       виробництва, яка розташована за 
      межами населених пунктів. 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених 
пунктів, розглянувши листи-звернення Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області №18-6-0.334-1776/2-18 від 03.03.2018 р.,  керуючись 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 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.Погодити затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею 13,6690 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва ТОВ «Смайл агро». Земельна ділянка розташована за межами населеного 
пункту  Смолдирівського старостинського округу на території Баранівської ОТГ і 
належить до земель сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 1820685300:05:000:0471. 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання 

 
від 02.04.2018р.                                                                                                           № 1061 
 
       Про погодження надання дозволу 
       на розроблення проекту землеустрою  
       щодо відведення земельної ділянки 
       для ведення особистого селянського 
       господарства, яка розташована за 
       межами населеного пункту 

 
 
Розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області №18-6-0.334-2010/2-18 від 15.03.2018 р. про погодження або відмову у погодженні 
щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр.Прокопчуку Б.М., керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад», яким визначено порядок здійснення передачі земель за межами населених 
пунктів державної власності у власність ОТГ, на підставі 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. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту 
на території Кашперівського старостинського округу загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства гр.Прокопчуку Богдану 
Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ.  

 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                                       № 1062 
 
       Про внесення змін до рішення 
       18 сесії 8 скликання Баранівської 
       міської ради від 14.03.2018 р. №999 
 

 
Розглянувши заяву гр.Демчишини І. І. про необхідність внесення змін до рішення 18 

сесії 8 скликання міської ради від 14.03.2018 р. №999, керуючись ст.12 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. Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від     
14.03.2018 р. №999 «Про надання дозволу на присвоєння експертної грошової оцінки 
земельної ділянки гр.. Демчишиній І.І.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «по вул. 
Звягельській, 2-а» замінити на слова «по вул. Звягельській, 1-а». 

 
 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від      02.04.2018р.                                                                                                    № 1063 
 
 

 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 
Розглянувши заяву гр. Повальчук С. Л., про припинення права користування 

земельною ділянкою для дачного будівництва в зв’язку з добровільною відмовою, 
керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України,  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. Повальчук Сергія 
Леонтійовича, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га в т.ч. 0,1000 га 
для дачного будівництва в с. Стара Гута. Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до 
земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади. 

 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від     02.04.2018р.                                                                                                 № 1064 
 
 

 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 
Розглянувши заяву гр. Кондратюка М. С. ., про припинення права користування 

земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства в зв’язку з 
добровільною відмовою, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України,  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. Кондратюку Миколі 
Степановичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,3200 га в т.ч. 0,3200 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Суємці. Передати земельну ділянку 
площею 0,3200 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 



РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                            № 1065 
 
       Про внесення змін до рішення 
       14 сесії 8 скликання Баранівської 
       міської ради від 28.11.2017 р. №688 
 

 
 Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О. Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 14 сесії 8 скликання міської ради від 28.11.2017р. №688, керуючись ст.12 
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. Внести зміни до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від     
28.11.2017р. №688 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «вул.. Ярослава Мудрого» замінити на 
слова «вул.Звягельська,7г». 

 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
                                                              19 сесія 8 скликання 
 
від   02.04.2018р.                                                                                № 1066 
 

Про внесення змін в рішення №401 
Від 17.07.2017р. 8сесії 8скликання 
«Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території». 
 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудуваннята архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення детального плану території земельної ділянки по 
вул.Партизанська,80-б, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Внести зміни до рішення 8 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
17.07.2017р. №401 «Про надання дозволу на виготовлення  детального плану території», а 
саме пункт один викласти в такій редакції: 
«Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки приватної власності Марчука Івана 
Івановича  в місті Баранівка по вул.Партизанській,80-б загальною площею 0,1000 га зі 
зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:005:1503».  

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

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

 
 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19  сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018                                                                                                        №  1067 

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці гр. Луговського А.О. 

 
 
            Розглянувши заяву гр. Луговського А.О. про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці в м. Баранівка, договір дарування  земельної ділянки, з метою 
впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись 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. Присвоїти поштову адресу: ХХХХХХ, земельній ділянці, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що належить 
гр. Луговському Артему Олександровичу відповідно до договору дарування 
земельної ділянки. 

 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від      02.04.2018р.                                                                                           № 1068 
 
 

 
       Про припинення дії рішення №288 
       8сесії 7 скликання від 22.07.2016р. 

 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Гончаренку К. І.» 

 
Розглянувши заяву гр. Гончаренко К. І.., про припинення дії рішення № 294 8сесії 7 

скликання від 22.07.2016р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальної власностітериторіальноїгромади  м. 
Баранівка для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у 
власність гр. Гончаренку К. І..» 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 дію рішення № 288 8сесії 7 скликання від 22.07.2016р. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності територіальної громади м. Баранівка для ведення 
особистого селянського господарства з подальшою передачею у власність гр. 
Гончаренку К. І.» в зв’язку з заявою Гончаренка Костянтин Івановича, який проживає 
ХХХХХХХХХ.  

 

 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                         № 1069 
 

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.Мельниченку В.В. 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Мельниченка Володимира Вікторовича, який проживає в 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0674 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХХХХХ. 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.Мельниченку 
В.В. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 
про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                           № 1070 
 

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.Ільчук Г.П. 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Ільчук Галини Петрівни, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0700 га для ведення особистого селянського господарства в 
ХХХХХХХХХ. 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.Ільчук Г.П. 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про 
його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                           №1071 
 

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.Вітюку В.Й. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Вітюка В.Й., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Вітюку Віктору Йосиповичу, який проживає ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0700 га для ведення особистого селянського господарства в 
ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Вітюку В.Й. 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про 
його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                           № 1072 
 
 

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

 
 
Розглянувши заяву гр.Скрипнюка А.М, керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Скрипнюку Анатолію Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХ. 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.Скрипнюку 
А.М. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 
про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                         №1073 
 
 
 

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

       власність для веденняособистогоселянського 
       господарства гр. Ніколюку В.О.  

 
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. Ніколюку Василю Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,2753 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Ніколюку Василю Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах ХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,2753 га, в тому числі: рілля – 0,2753 га, для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Ніколюку В.О.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                           № 1074 
 
 
Про припинення дії рішення №1101 
24сесії 6 скликання від 30.04.2013р. 
 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності для будівництва та обслуговування 
житлового будинку і споруд з подальшою 
передачею у власність гр.Скрипнюку А.М.» 

 
Розглянувши заяву гр. Скрипнюка А.М.., про припинення дії рішення № 1101  24 

сесії 6 скликання від 30.04.2013р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва 
та обслуговування житлового будинку і споруд з подальшою передачею у власність гр. 
Скрипнюку А.М..» 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 дію рішення № 110124сесії 6 скликання від 30.04.2013р. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власностідля будівництва та обслуговування житлового будинку і 
споруд з подальшою передачею у власність гр. Скрипнюку А.М.» в зв’язку з заявою 
Скрипнюка Анатолія Миколайовича, який проживає по ХХХХХХХХХ.  

 

 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від  02.04.2018р.                                                                                           № 1075 
 
 
Про надання дозволу на 
виготовлення детального 
плану території  
 

 
Розглянувши заяви гр.Демчишиної І.І., Матвієнка М.М., Демяненка І.В., 

керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. 
замовити виготовлення детального плану території земельної 
ділянки в м.Баранівка, в межах району вул..Шевченка, Звягельської, 
Калинової . 

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

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

 
 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018                                                             № 1076 

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

Розглянувши  лист головного лікаря Баранівського  центру первинної 
медико-санітарної допомоги від 26.03.18р. № 117, враховуючи рекомендації 
комісії з питань освіти, культури,охорони здоров`я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до штатного розпису комунальної установи 

«Баранівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради з 02.04.2018 року, а саме: вивести із штатного розпису посади 
зазначенні в додатку. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – Кокітко Н.В. та комісію з питань освіти, культури, охорони 
здоров»я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення – Пашкевич 
А.А. 

 
 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
До рішення Баранівської міської ради №1076 від 02.04.2018 

 
 

КАМ-БРІДСЬКА  АЗПСМ   

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

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

лікар загальної практики - сімейний лікар, 1 кат. 1 

Сестра медична загальної практики - сімейна 
медицина, 1 кат. 2,5 

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

Молодша медична сестра (санітарка)   1 

реєстратор медичний 0,5 

Водiй автотранспортних засобів  1 

Опалювач 0,5 

ВСЬОГО 9 

Фельдшерський пункт с.Дібрівка   

Завідувач ФП, сестра медична,        2 кат. 1 

Молодша медична сестра (санітарка)   0,5 

Фельдшерський пункт с.Тартак   

Завідувач ФП, сестра медична 1 

Молодша медична сестра (санітарка)   0,5 

Всього по ФАП 3 

ВСЬОГО 12 
 
 
 

Секретар ради                                                      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання  

 
від  02 квітня   2018 року                                                        № 1077 
 
Про затвердження Угоди та Додаткової угоди  
про партнерство для спільної реалізації 
проекту міжнародної технічної допомоги  
за кошти ЄС 
 

З метою забезпечення реалізації Грантової Угоди № ENI/2017/ 392-
857від 29.12.2017 року, за підсумками спільної наради за ініціативи 
Міністерства фінансів України згідно листа  № 12060-03-10/7629 від 
21.03.2018 року, керуючись ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні» 
сесія Баранівської міської ради  

 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Угоду про партнерство для спільної реалізації проекту 
міжнародної технічної допомоги за кошти ЄС (додається). 

2. Затвердити Додаткову угоду до Угоди про партнерство для спільної 
реалізації проекту міжнародної технічної допомоги за кошти ЄС (додається). 

            3. Управлінню фінансів Баранівської міської ради забезпечити цільове 
використання коштів, одержаних для реалізації проекту, здійснювати 
моніторинг  стану  надходження та використання   коштів  Європейського  
Союзу. 
 

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

 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                      № 1078 
 

Про затвердження змін до параметрів 
Бюджету участі на 2017 рік  
та прогнозних обсягів Бюджету 
 участі на 2018 – 2020 роки (нова редакція) 
 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Баранівської міської ради «Про затвердження Положення 
про бюджетування за участі громадськості» (Бюджет участі) та Стратегії 
розвитку Баранівської міської обєднаної територіальної громади до 2020 
року 19-та сесія 8-го скликання  Баранівської  міської ради, 

                                              Вирішила:  

1. Викласти  параметри Бюджету участі на 2017-2020 роки в новій 
редакції: 

1.1Загальний обсяг видатків (загального та спеціального фонду бюджету 
без міжбюджетних трансфертів) на  звітний та  планові роки, що 
планується спрямувати на реалізацію проектів: 

- 219590 гривень у 2017 році; 

- 300000 гривень у 2018 році;(місто - 150000 гривень, села та селища -
150000 гривень), з яких для кожного з типів населених пунктів на 
спеціальну номінацію «Соціальне органічне підприємництво» - не 
менше 30% визначеного обсягу; 

- 300000 гривень на 2019 та 2020 рік щороку; 

1.2 Максимальна тривалість реалізації проектів 2017/2020 років: з  1  
листопада   2017/2020  років   по 01 червня  2017/2020 років.; 

      1.3.Мінімально можливий вік автора: 14 років (при наявності  

куратора); 

1.4.Максимальна вартість одного проекту: 90000 гривень; 

1.5.Тематичні номінації конкурсу проектів: 

     - самоврядна органічна спільнота ініціативних громадян; 
     - соціальне органічне підприємництво (спеціальна номінація у рамках  
стратегічної цілі «Конкурентоспроможна місцева економіка, яка  
базується на органічних технологіях і співпраці»); 



      - органічне, безпечне і енергоефективне  середовище для життя  
кожного громадянина; 

- дружнє урядування: якісні і доступні освітні, медичні, соціальні і 
адміністративні послуги; 
1.6 Кількість членів комісії: одна комісія в чисельному складі 12 осіб;  

1.7 Розміщенняпунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний 
поділ:  

- пункт супроводу № 1 – територія адміністративного приміщення 
Баранівської ОТГ (управління фінансів); 

- пункт супроводу № 2 - приміщення ЦНАПу Баранівської ОТГ (в частині 
проведення голосування на паперових носіях); 

- пункт супроводу № 3 – бібліотечні заклади відділу культури, сімї, 
молоді та спорту  Баранівської ОТГ (в частині роз’яснювальної 
роботи,рекламної кампанії та проведення голосування на паперових 
носіях); 

- пункт супроводу № 4  - приміщення КУ «Агенція місцевого органічного 
розвитку – «АМОР» Баранівської міської ради (надалі –Агенція, - 
загальне керівництво процесом, інформаційний та організаційний  
супровід); 

1.8 Терміни початку і завершення прийому проектів у 2018-2020 роках :3 
травня 2018/2020 – 3 липня   2018/2020 р.;  

1.9  Терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на 
голосування: 18 липня  2018/2020– 14 серпня  2018/2020 р.; 

1.10.Терміни початку і завершення голосування за проекти: 18 серпня  – 
22 вересня   2018/2020 р. (координація  та безпосередньо процес 
голосування у 2018 році  проводиться спільно управлінням 
фінансів,Агенцією, ЦНАПом   та бібліотечними закладами відділу 
культури, сімї, молоді та спорту Баранівської міської ОТГ) ;  

1.11.Термін визначення проектів-переможців: 25 – 30 вересня 2018/2020. 

2. 3атвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком № 1 до 
цього рішення. 

3. Виконавчому комітету  Баранівської міської ради : 

-  затвердити склад Комісії з питань Бюджету участі з відповідною 
адресою її місцезнаходження у новій редакції; 

- визначити місцезнаходження пунктів супроводу Бюджету участі 
та графік їх роботи. 

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

 

Секретар ради      О.В.Самчук 



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                      № 1079 
 
 
 Про затвердження   Положення 
 про бюджетування за участі громадськості  
(Бюджет участі) Баранівської міської ради  в новій редакції 
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
з метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між 
владою і громадянським суспільством, створення та підтримки повноцінного 
життевого простору, активізації місцевих ініціатив жителів громади з 
центром  у місті Баранівка щодо участі у бюджетному процесі на основі 
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до 
розподілу коштів міського бюджету для вирішення соціально значимих 
питань, зважаючи на досвід бюджетування за участі громадськості у 2017 
році Баранівська міська рада у відповідності до Стратегії розвитку 
Баранівської міської обєднаної територіальної громади до 2020 року  

Вирішила:  

1. Затвердити Положення про запровадження бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) Баранівської міської ради (далі – Положення) 
у новій редакції. 

2. Встановити, що під час провадження бюджетного процесу 
Баранівською міською радою  у 2017/2018 роках та в  наступних  бюджетних  
періодах  (щорічно) у рамках Бюджету участі в проекті бюджету у межах 
відповідних бюджетних програм передбачаються кошти для реалізації 
громадських проектів, відібраних відповідно до Положення. Обсяг цих 
коштів може бути зменшений або перерозподілений при прийнятті змін до 
бюджету Баранівської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий 
комітет  Баранівської міської ради.  

 
 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 



 
Додаток  

 до рішення 19-ї сесії Баранівської 

міської ради 8-го скликання  від  

02 квітня 2018 р.  № 1079 

 

Положення 
про запровадження бюджетування за участі громадськості 
(Бюджет участі) Баранівської міської ради  (нова редакція) 

1. Загальні положення  

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і 
запровадження бюджетування за участі громади (надалі – Бюджет участі) на 
території  Баранівської об’єднаної територіальної громади (надалі  
Баранівської ОТГ).   

1.2. Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню 
системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями, які 
проживають на території Баранівської ОТГ, створенню умов для реалізації 
територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та 
ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню 
інфраструктури  Баранівської ОТГ та добробуту його жителів.  

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в 
такому значенні: 

автор проекту – особа, яка є жителем громади (прописка,акт 
обстеження) та подає проект для участі у конкурсі; 

куратор проекту - особа, що курує (є ментором) автора проекту, якому 
не виповнилося п'ятнадцять (15) років; 

Бюджетучасті – процес взаємодії Баранівської ОТГ та її виконавчих 
органів з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Баранівка 
до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу 
визначеної міською радою частини міського бюджету через подання 
відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на  вирішення 
пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення відкритого 
громадського голосування за такі проекти. 

комісія з питань Бюджету участі (надалі – Комісія) – постійно 
діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та 
виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації 
Бюджету участі у місті Баранівка;  

конкурс громадських проектів (надалі – конкурс) – процедура 
визначення жителями Баранівської ОТГ у порядку, встановленому цим 
Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених 
для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування; 



громадський проект (надалі – проект) – документ, який визначає суть, 
технічні і фінансові характеристики комплексу заходів, очікувані результати, 
а також необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету 
участі таких заходів, спрямованих на досягнення цілей, передбачених 
Стратегією розвитку Баранівської  ОТГ до 2020 року, зокрема на розвиток 
інфраструктури Баранівської ОТГ, стимулювання інноваційного та 
органічного соціального підприємництва; 

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали 
найбільшу кількість голосів у рамках відповідних номінацій шляхом їх 
прямого підрахунку; 

пункти супроводу Бюджету участі – підрозділ комунальної установи 
«Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» Баранівської міської ради 
(надалі-Агенція), а також інші відповідальні (на) особи (ба) з  числа 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, ЦНАПу, інших 
комунальних установ і закладів, які уповноважені виконувати функції 
прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, 
прийняття проектів, голосування тощо); 

електронна система «Громадський проект» (далі – електронна 

система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування 
процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів 
подання та представлення для голосування проектів, електронного 
голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення 
інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових 
звітів про реалізацію проектів (у разі наявності). 

� Видатки для реалізації Бюджету участі в Баранівській ОТГ  
здійснюються  за рахунок доходів бюджету розвитку та доходів 
загального фонду бюджету Баранівської ОТГ  без урахування 
міжбюджетних трансфертів. Інформаційна підтримка, фаховий  та 
інший супровід може проводитися коштом  спонсорів, меценатів, за 
участі залучених на громадських засадах експертів, у інший законний 
спосіб.  

� Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Баранівською 
міською радою у складі рішення  «Про затвердження змін до 
параметрів Бюджету участі на відповідний рік  та прогнозних обсягів 
Бюджету участі на  відповідні роки» й  при внесенні подальших змін  
на відповідний плановий  бюджетний період та може бути 
зменшений або збільшений.  

�   Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати 
громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають 
дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент 
подання проектів або голосування виповнилось чотирнадцять (14) 
років (за умови існування куратора (ментора)), що зареєстровані та 
проживають на території Баранівської ОТГ  або мають паспорт, 
довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що 
підтверджують їх проживання у Баранівській ОТГ). 



2. Етапи Бюджету участі 

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі 
передбачає наступні етапи:  

1) затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік та 
прогнозних обсягів Бюджету участі на наступні за плановим два бюджетні 
періоди; 

2)  подання проектів; 

3)  оцінка і прийняття проектів для голосування; 

4)  голосування за проекти; 

5)  визначення проектів-переможців; 

6)  реалізація проектів-переможців; 

7)  звітування та оцінка результатів реалізації проектів.  

2.2. Параметри Бюджету участі на плановий рік (в окремих випадках –
звітний) щорічно затверджуються Баранівською ОТГ - до 1 березня  і 
включають: 

- загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати 
на реалізацію проектів-переможців у рамках загальних тематичних 
номінацій, а також обсяг видатків на проекти-переможці у рамках 
спеціальної номінації; 

- кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту 
автором; 

- максимальну тривалість реалізації проекту; 

- максимальну вартість одного проекту; 

- загальні тематичні номінації конкурсупроектів, а також (за потреби) - 
спеціальну номінацію, для якої виділяється окрема квота видатків; 

- кількість Комісій та їх територіальний поділ; 

- розміщення пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний 
поділ; 

- терміни початку і завершення прийому проектів; 

- терміни завершення оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення 
їх на голосування; 

- терміни початку і завершення голосування за проекти; 

- термін визначення проектів-переможців; 

- за необхідності інші параметри. 

2.3. Організаційні питання подання та конкурсного відбору 
проектівщорічно можуть встановлюватися  Баранівською  міською радою. 

3. Комісія з питань Бюджету участі 



3.1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та 
завдань щодо реалізації Бюджету участі виконавчий комітет  Баранівської  
міської ради своїм рішенням створює Комісію з питань Бюджету участі (далі 
– комісія). Кількісний склад  комісії щорічно визначається та затверджується  
Баранівською ОТГ. 

3.2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів 
Баранівської ОТГ та Агенціїу кількості 6 осіб та за згодою представники 
громадськості, наукових кіл, бізнес середовища, незалежні експерти у 
кількості 6 осіб. 

3.3. Основними завданнями Комісії є: 

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження 
Бюджету участі на усіх його етапах у межах території Баранівської ОТГ, яку 
Комісія охоплює своєю діяльністю, включаючи здійснення інформаційної, 
організаційної та методологічної підтримки авторів проектів; 

- проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;  

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії. 

3.4. Головою і секретарем Комісії призначаються особи з числа членів 
Комісії, які є представниками структурних підрозділів виконавчого комітету 
Баранівської  міської ради, Агенції.  

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за 
потребою, але не рідше, ніж 1 раз на місяць. 

3.6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого 
підрахунку голосів, готуються секретарем Комісії, затверджуються її 
головою і підписуються усіма учасниками засідання. Засідання вважається 
легітимним, якщо на ньому присутні усі 6 членів Комісії з числа її 
представників.   

3.7. Секретар Комісії є відповідальною особою по роботі з 
документального забезпечення  роботи Комісії, спеціаліст з комп’ютерної 
техніки та програмування  є відповідальним  за   роботу з  електронною 
системою (у разі її наявності). 

4. Пункти супроводу Бюджету участі 

4.1 Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх 
розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті 
Баранівської ОТГ протягом трьох робочих днів з дати затвердження 
параметрів Бюджету участі. 

4.2 Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання: 

� інформаційний та методичний супровід учасників процесу; 

� видача бланків проектів; 

� прийняття проектів у паперовому вигляді; 

� ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для 
голосування; 



� забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді; 

� внесення у електронну систему інформації із бюлетенів 
голосування, поданих в друкованому вигляді. 

5. Інформаційна кампанія  

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету 
участі відповідними структурними підрозділами Баранівської ОТГ (іншими 
виконавцями у рамках властивих їм  повноважень). 

5.2. Інформаційна кампанія передбачає:   

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами 
Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання 
проектів;  

- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках 
Бюджету участі та їх терміни; 

- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, 
місця їх розташування та графіку роботи; 

- представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування, та 
заохочення мешканців до участі у голосуванні;   

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації 
проектів; 

- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації 
Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії; 

- інші інформаційні заходи (за потребою). 

5.3. Агенція  щорічно до 15 квітня поточного року, що передує 
плановому, (в окремих випадках – у звітному році ) сприяє організації та 
проведенню публічних дискусій щодо визначення пріоритетів тематики 
проектів на наступний рік а також механізмів запровадження.  

6. Електронна система «Громадський проект»  

6.1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації 
усіх етапів Бюджету участі і розміщується на офіційному веб-сайті   
Баранівської ОТГ у рубриці «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ». У випадку 
наявності пропозицій щодо платного користування електронною системою 
рішення про її застосування не є обовязковим. 

6.2. Відповідальним за супроводження (у разі безоплатного 
користувння) функціонування електронної системи, включаючи розміщення 
посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення 
голосів поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів 
Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи є 
управління фінансів Баранівської міської ради, Агенція та відповідальні 
працівники відділу діловодства та організаційної роботи. 

6.3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість 
створення власних кабінетів авторами проектів (у разі застосування). 



6.4. Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту 
здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через 
електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження його 
скан-копії (паспорту або посвідки на постійне проживання). 

6.5. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, 
голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів. 

6.6. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про 
будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів 
по електронній пошті. 

6.7. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців 
конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів. 

6.8. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію 
проектів відповідними департаментами виконавчого органу Баранівка  
міської ради. 

6.9. Регламент роботи електронної системи в установленому порядку 
затверджується відповідальним структурним підрозділом. 

6.10. У разі відсутності можливості користуватися електронною 
системою голосування проводиться у паперовому вигляді з обовязковим 
дотриманням чинного законодавства України з захисту персональних даних. 

 

7. Порядок підготовки проектів 

7.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до 
цього Положення.  

7.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах 
одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті. 

7.3. План заходів з виконання Проекту повинен відображати  етапи 
виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання 
послуг) (у залежності від потреб проекту). 

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проекту та 
можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про 
що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок).  

7.5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність 
таким вимогам: 

- проект відповідає нормам законодавства; 

- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього 
Положення, заповнені; 

- проект належить до одного з типів проектів, затверджених 
Баранівською ОТГ;  

- питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції 
Баранівської ОТГ; 



- реалізація проекту планується на землях, які належать на праві 
комунальної власності територіальній громаді,  на території будівель 
(приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери 
комунальної форми власності та відповідати затвердженій містобудівній 
документації; 

- термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну 
тривалість реалізації; 

- реалізація проекту не порушує прав інших осіб; 

- реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності; 

- бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, 
пов’язані з: розробкою проектної документації; закупівлею сировини, 
матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг 
логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням 
жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності); 

-  фінансування проекту, реалізація якого передбачена  на території 
або об’єктах, що перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах 
співфінансування за рахунок коштів Бюджету участі та коштів членів ОСББ у 
розмірі не менше 30 % загальної вартості проекту; 

- фінансування проектів, спрямованих на стимулювання соціального 
підприємництва, здійснюється за умови органічного характеру виробництва 
та залучення не менше 30% персоналу віком молодше 30 років. 

8. Порядок подання проектів 

8.1. Проект подається автором у електронному (у електронній 
системі) або паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді. У 
разі відсутності можливості застосувння електронної платформи проект 
подається  у письмовому вигляді до Агенції або до інших пунктів супроводу. 

8.2. Проект подається разом з підписами підтримки проекту у 
кількості осіб, встановлених Баранівською ОТГ, за формою, наведеною у 
додатку 1 до цього Положення.  

8.3. Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови 
пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України (посвідки на 
постійне проживання в Україні) та згоди на обробку персональних даних. 
При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер 
зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану 
копію (за можливості). 

8.4. Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, 
передаються до Агенції щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли 
був поданий проект.  

8.5. Агенціяу разі можливості забезпечує внесення у електронну 
систему проектів, поданих у паперовому вигляді протягом трьох робочих 
днів з дня отримання таких проектів. 



8.6. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з 
розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування 
подавши про це письмову заяву. 

8.7. Баранівська ОТГ сприяє публічному обговоренню поданих 
проектів та надає можливість автору або уповноваженій ним особі, 
представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого 
обговорення є детальний аналіз проекту. Внесення можливих поправок до 
проектів за результатами обговорення можливе не пізніше ніж за 
7 календарних днів до початку голосування.  

9. Оцінка і відбір проектів 

9.1. Відповідальний структурний підрозділ здійснює попередню 
оцінку з метою перевірки поданого проекту на предмет:  

- відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам 
законодавства та суспільної моралі; 

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та 
у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;  

- відповідності підписів підтримки проекту установленим вимогам; 

- відповідності цензурі.  

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, 
Секретар комісії або уповноважена ним особа по телефону або електронною 
поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 
7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає 
необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому 
випадку – проект  відхиляється.  

9.2. За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів 
відповідальний структурний підрозділ протягом 5 робочих днів приймає 
рішення про недопущення до оцінки Комісією проектів: 

- які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до 
насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо; 

- автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну 
інформацію або не внесли необхідні корективи у проекти. 

 Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню 
оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу. 

9.3. В міру отримання проектів відповідальний структурний 
підрозділ: 

- визначає щодо кожного проекту, що пройшов попередню оцінку, 
відповідальний структурний підрозділ за галузевою ознакою та вносить цю 
інформацію у електронну систему разом з результатами попередньої оцінки 
усіх проектів; 

- розподіляє подані проекти, що пройшли попередню оцінку, 
рівномірно між Комісіями у порядку затвердження цих Комісій.  



9.4. Проекти, що пройшли попередню оцінку, оприлюднюються у 
електронній системі (за винятком сторінок, які містять персональні дані 
авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), а їх 
скановані копії надсилаються кожному члену відповідної Комісії, яка 
здійснює їх оцінку, та відповідальному структурному підрозділу. 

9.5. Управління фінансів спільно з відділом  бухгалтерського обліку 
та економічного розвитку,  інвестицій  та закупівель  і Агенцією  протягом 20 
днів з дня отримання сканованої копії проекту, що пройшов попередню 
оцінку, здійснює оцінку проекту на предмет його відповідності 
законодавству та реалістичності і достатності бюджету проекту для його 
практичної реалізації та подає Комісії звіт про аналіз відповідності проекту 
законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 
до цього Положення.  

9.6. Комісія протягом 10 днів з дня отримання звітів про аналіз 
відповідності проектів законодавству та можливості їх реалізації від 
відповідальних структурних підрозділів приймає висновок щодо прийняття 
проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення.  

9.7. У разі, якщо документи проекту не містять інформації, 
необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений у ході 
оцінки відповідальним структурним підрозділом та/або Комісією і 
відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання 
проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку 
голосування за проекти. 

9.8. При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право 
рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється 
шляхом створення нового проекту. 

9.9. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення 
авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не 
дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть 
одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.   

9.10. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації 
чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів 
відповідних проектів. 

9.11. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту 
для голосування з наступних причин: 

- автор проекту надав неправдиві відомості про себе; 
- проект суперечить законодавству України; 
- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-

кошторисної документації; 
- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в 

майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або 
потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Баранівської ОТГ); 



- проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює 
завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на 
відповідний бюджетний рік; 

- реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної 
форми власності (крім ОСББ та проектів соціального підприємництва); 

- у рамках проекту передбачено витрати на утримання та 
обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту; 

Проекти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо не 
виставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть. 

9.12. Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісій, 
публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
початку голосування. 

9.13. Списки усіх проектів, що оцінювалися Комісіями, з відповідними 
результатами такої оцінки разом із звітами про аналіз відповідності проекту 
законодавству та можливості його реалізації надаються міському голові для 
ознайомлення. 

9.14. Скановані заповнені карти оцінки проектів разом із звітами про 
аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації 
розміщуються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Баранівської 
ОТГ.  

9.15. Рішення Комісії щодо обґрунтованої відмови у виставленні 
проекту для голосування не може бути оскаржене в судовому порядку. 

10. Голосування за проекти 

10.1 Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку 
голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, 
наведеною у додатку 4 до цього Положення.  

10.2 Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекта. 

10.3 Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній 
системі за допомогою авторизації мешканця Баранівської ОТГ через 
електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорту 
громадянина України (посвідки на постійне проживання);за допомогою ID-
картки,або з застосуванням електронного підпису. 

10.4 Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за 
пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом 
заповнення бланку голосування з обовязковим наданням згоди на обробку 
персональних даних. Голосування за проекти у День міста (у відповідні дати 
наступних років) здійснюється шляхом надання присутньому у пункті 
супроводу Бюджету участі (палатка з розміщеною у ній  рекламою проектів 
та урною)  відповідальному працівнику Баранівської міської ради власних 
реквізитів (номер телефону + паспорт + інші документи що посвідчуюють 
особу та факт її проживання (прописку) у Баранівській ОТГ). Відповідальна 
особа  за наявності підтвердних документів та згоди на використання 
персональних даних, допускає особу, що хоче проголосувати, до урни. 



10.5 Бланк голосування можна отримати шляхом:  

� роздрукування його із електронної системи;  

� отримання його паперової форми у пункті супроводу (палатка з 
агітаційним матеріалом у День міста, приміщення бібліотечних 
закладів відділу культури, сімї, молоді та спорту, приміщення 
ЦНАПу, Агенції). 

10.6 Голосування не може тривати менше 15 календарних днів. 

10.7 Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів 
супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи (платформи) 
адміністратором (ами) щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був 
поданий такий голос.Виключенням може бути голосування на День міста, 
коли голоси у разі їх надання в великій кількості вносяться відповідальними 
працівниками (адміністраторами) на протязі 3-х  календарних днів.  

10.8 Голосування проводиться  упродовж  доби  згідно рішення «Про 
затвердження змін до параметрів Бюджету участі на 2017 рік та прогнозних 
обсягів Бюджетуучасті на 2018 – 2020 роки (нова редакція)». Останнім днем 
голосування визначається 22 вересня  кожного року  (включно), або 
наступний день  у разі якщо дата припадає на  вихідний  до 17.00 (включно). 
 
10.9. При встановленні результатів голосування (підведенні підсумків) автор 
(або його повноважний представник) має право бути присутнім  на засіданні 
комісії. Упродовж усього терміну голосування автор (або його повноважний 
представник) може пересвідчитися у  достовірності внесення голосів до 
електронної платформи. 
 
10.10. Куратор особи, що подає проект маючи повних 14-ть років, постійно 
співпрацює з такою особою (автором) та неухильно дотримується Положення 
про Бюджет участі та параметрів провадження бюджету участі. Особа, що 
має повних 14-ть років має право голосувати за проекти лише за наявності 
паспорта. 
 

11.Визначення переможців 

        11.1 Після завершення кінцевого терміну голосування електронна 
система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-
переможці (у тому числі у рамках спеціальної номінації, якщо така 
передбачена) та формує їх списки. 

11.2 . Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки 
встановлених обсягів Бюджету участі для загальних та спеціальної 
номінацій на відповідний рік, як правило, не включається до 
списку проектів-переможців.Може бути включений, як 
виключення (зважаючи на велику соціальну значимість). 



11.3 За результатами голосування відповідальний структурний 
підрозділ виконавчого органу Баранівка міської ради  протягом 5 
робочих днів після закінчення голосування: 

- забезпечує передачу проектів-переможців у загальних та 
спеціальній номінаціях та останніх за рейтингом проектів, що виходять за 
рамки встановленого обсягу Бюджету участі, відповідальним структурним 
підрозділам; 

- публікує список проектів-переможців у загальних та спеціальній 
номінаціях на офіційному веб-сайті Баранівка міської ради і формує 
загальний звіт за результатами конкурсу проектів. 

12. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі 
бюджету міста  Баранівка 

12.1 Відповідальні структурні підрозділи Баранівської ОТГ включають 
показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, що 
належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а 
управління фінансів – до проекту бюджету міста Баранівка на плановий 
(у окремих випадках звітний) рік та документів, що до нього 
додаються. 

12.2 Такі показники можуть бути зменшені або перерозподілені під час 
розгляду та затвердження рішення про бюджет  Баранівської ОТГ на 
відповідний рік. 

12.3 Відповідальний структурний підрозділ Баранівської ОТГ, до 
компетенції якого належить останній за рейтингом проект, що 
виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, готує 
інформацію щодо нього, необхідну для прийняття  радою рішення 
щодо включення його до складу видатків бюджету   Баранівської ОТГ  
на плановий рік. 

12.4 . Рішення щодо реалізації або не реалізації останнього за рейтингом 
проекту, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі,  
може прийматися Баранівською ОТГ при розгляді та затвердженні 
проекту бюджету на плановий рік.  

13. Реалізація проектів та звітність  

13.1 Після затвердження в установленому порядку бюджету  
Баранівської ОТГ, відповідальні структурні підрозділи забезпечують 
реалізацію проектів відповідно до законодавства. 

13.2. Відповідальні структурні підрозділи готують звіти: 

1) узагальнений про стан реалізації проектів за формою згідно    
додатку 5 до Положення у такі терміни: 

оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за 
звітним періодом; 

річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за 
звітним. 



2)  про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, що  подаються 
на 30 день після завершення реалізації відповідного проекту. 

13.3. Звіт включає в себе: 

- загальний опис результатів проекту; 

- що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином; 

- опис робіт, які було проведено, їх послідовність; 

- фактичний термін реалізації; 

- фактичний бюджет; 

- фото-звіт результату. 

13.4. Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту 
оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті 
Бараніської ОТГ протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки. 

 

            14. Особливості проведення  Бюджету участі починаючи з  2018 року 

        У зв’язку з тим, що  фінансова спроможність Баранівської міської ради 
не дозволяє платно користуватися електронною платформою «Громадський 
бюджет»,  Бюджет участі - 2018  може провадитися без застосування 
вищезгаданої платформи. Окрім того, фокусування напрямків проекту 
змінюється відповідно до Стратегії розвитку  Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, яку  затверджено рішенням 16-ї сесії 8-го скликання 
від 22 грудня 2017 року № 788.  З огляду на створення  комунальної установи 
міської ради  КУ «Агенція місцевого органічного розвитку –«АМОР»» 
фаховий супровід  процесу бюджетування за участі громадськості у 2018 році 
може та   окремих його етапів (процедур), може провадитися працівниками 
Агенції. 

 
 
Секретар ради                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
19 сесія 8 скликання  

 
 

від 02 квітня 2018 року                                                              №1080 
 
Про  внесення змін до рішення  
18 сесії 8 скликання від 14.03.2018 року 
№1026 
 
  На підставі статті 143 Конституції України, статей 24, 26, 61 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до умов Угоди 
про партнерство та спільну реалізацію проекту міжнародної технічної 
допомоги за кошти ЄС від 30.01.2018 року та додаткової угоди від 28.03.2018 
року, міська рада   

 
ВИРІШИЛА:   
 

1. Перший пункт рішення сесії Баранівської міської ради від 
14.03.2018 року №1026 «Про виконання договору №ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 року» вважати таким, що втратив чинність. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 
 

 

Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

19 сесія 8 скликання 
 
від 02.04.2018р.                                                       №  1081 
 
Про внесення змін до штатного розпису  
Управління соціального захисту  
Баранівської міської ради 
 

 
 З метою ефективного виконання повноважень органу місцевого 
самоврядування у сфері соціального захисту населення Баранівської міської 
ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення міськарада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до штатного розпису Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради, а саме: 

- вивести з штатного розпису посаду психолога; 

- ввести посаду інспектора. 

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.). 

 
 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 
 
 


