БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1694

Про внесення змін до рішення
30 сесії 8 скликання від 12.05.2022р.
№ 1673 Баранівської міської ради
«Про створення комісії з визначення
та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам та про
затвердження Положення про порядок
визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам»
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради
Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 12.05.2022 р. №1673 «Про створення комісії з визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам та про
затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування
збитків
власникам землі та землекористувачам», а саме, додаток 1 викласти в новій
редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення30 сесії 8скл.
від12.05.2022 р. №1673
СКЛАД
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам
Голова комісії:
Приймак І.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
Заступник голови комісії:
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради.
Секретар комісії:
Сус Н.В. – головний спеціаліст з питань земельних ресурсів відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності
Баранівської міської ради.
Члени комісії:
Козарчук М.П. – інспектор у сфері державного контролю за використанням
та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про
охорону земель Головного управління Держгеокадастру у Житомирській
області.
Коробенко І.Д. – головний спеціаліст відділу контролю за використанням
та охороною земель в Баранівському, Романівському, Ємільчинському,
Новоград-Волинському, Пулинському районах Управління з контролю за
використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Житомирській
області.
Василевський О.В. – начальник відділу фінансів Баранівської міської ради
Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління
персоналом.
Дерев'янчук Г.О. – головний спеціаліст містобудування та архітектури
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Баранівської міської ради.
Старости старостинського округу, на території якого розташовані земельні
ділянки, щодо яких визначаються збитки.
Власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки (при
наявності).
Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх
відшкодовувати.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1695

Про затвердження
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі в оренду
СФГ «Сахнюкове»
Розглянувши заяву голови СФГ «Сахнюкове» Ткачука М.А.,
технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель,
керуючись Законом України « Про правовий режим воєнного стану»,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах
воєнного стану», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу
України, ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель площею 58,6000 га для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та передати в оренду терміном на 1 рік
СФГ «Сахнюкове» в особі голови Ткачука Миколи Ананійовича.
Встановити орендну плати у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки 1
га ріллі по Житомирській області. Земельна ділянка розташована за межами
м.Баранівка та відноситься до категорії земель сільськогосподарського
призначення.
2. Баранівській міській раді розробити договір оренди і після
підписання його сторонами зареєструвати в Новоград-Волинській
військовій адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1697

Про затвердження
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі в оренду
СТОВ «МиРославель-Агро»
Розглянувши клопотання директора СТОВ «МиРославель-Агро»
Дудкина О. Ю., технічноу документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель з метою передачі її в оренду за рахунок
невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону України «
Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», керуючись
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, п.21
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.12, 25
Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та передати їх в оренду терміном на 1 рік
сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина Олега Юрійовича за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 20,8141 га (рілля)
згідно з додатком 1. Встановити орендну плати у розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки 1 га ріллі по Житомирській області. Земельні ділянки
розташовані за межами с. Вишнівка, Зеремлянського старостинського
округу на землях реформованого КСП «Полісся» та відносяться до категорії
земель сільськогосподарського призначення.

2.
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та передати їх в оренду терміном на 1 рік
сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина Олега Юрійовича за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 82,3695 га (рілля)
згідно з додатком 2. Встановити орендну плати у розмірі 8% від
нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по Житомирській області. Земельні
ділянки розташовані за межами с.Кашперівка, Кашперівського
старостинського округу на землях реформованого КСП «Прогрес» та
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення.
3. Баранівській міській раді розробити договір оренди і після підписання
його сторонами зареєструвати в Новоград-Волинській військовій
адміністрації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1 до рішення
31 позачергової сесії 8
скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022 р. №1697
№ з/п

№ ділянки

Площа, га

1

06

4,6765

2

04

4,8364

3

08

1,9442

4

49

2,2254

5

51

3,3184

6

10

2,4957

7

09

1,3175

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 2 до рішення
31 позачергової сесії 8
скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022 р. №1697
№ з/п

Площа, га

1

3,0653

2

6,0639

3

20,6682

4

6,2419

5

3,3142

6

10,2066

7

6,9690

8

25,8404

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1698

Про затвердження
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі в оренду
ТОВ «Баранівка-Агро»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Баранівка-Агро»
Семенця М.І., технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель з метою передачі її в оренду за рахунок невитребуваних земельних
часток (паїв), відповідно до Закону України « Про правовий режим воєнного
стану», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в
умовах воєнного стану», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень»
Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та передати їх в оренду терміном на 1 рік товариству
з обмеженою відповідальністю «Баранівка-Агро» в особі директора
Семенця Михайла Івановича за рахунок невитребуваних земельних часток
(паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
загальною площею 84,3334 га (рілля) згідно з додатком 1. Встановити
орендну плати у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по
Житомирській області. Земельні ділянки розташовані за межами
с.Кашперівка, Кашперівського старостинського округу на землях
реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.

2. Баранівській міській раді розробити договір оренди і після підписання
його сторонами зареєструвати в Новоград-Волинській військовій
адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1 до рішення
31 позачергової сесії 8
скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022 р. №1698

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площа, га
8,8128
18,6350
8,3798
5,4468
6,0583
12,1837
12,2453
2,1509
10,4208
84,3334

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1699

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади для
розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної енергії
Розглянувши заяву директора фінансового АТ «Житомиробленерго»
Бабак Т.В., «Робочий проект реконструкції ПЛ-0,4 кВ від КТП-525 в
м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської області з влаштуванням
розвантажувальної ЩТП», керуючись ст.12,76,93,123,125,126 Земельного
кодексу України, Законом україни «Про оренду землі», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго», юридична адреса якого:
м.Житомир, вул.Пушкінська,32/8, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі їх в оренду для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електичної енергії (14.02) загальною площею 0,0048 га, в тому
числі: під будівництво запроектованої щоглової трансформаторної
підстанції (ЩТП-10/04 кВ) – 0,0028 га, для будівництва п'яти опор
повітряної лінії електропередач напругою 10 кВ – 0,0020 га, за рахунок

земель житлової та громадської забудови розташованих в межах
м.Баранівка, вул.Цегельна, Новоград-Волинського району, Житомирської
області.
2. Після виготовлення проекту землеустрою представнику АТ
«Житомиробленерго» подати його на розгляд та затвердження сесії
Баранівської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1700

Про встановлення місця
розташування земельної
ділянки
Розглянувши заяви гр.Нікітчиної М.А., гр.Коника М.М. Сукача Р.В.
про встановлення місця розташування земельної ділянки, з метою
впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись Постановою КМУ
від 07.07.2021 р. №690, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим
номером 1820600000:01:004:1514 загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд, яка належить на праві власності Нікітчиній Марії Андріївні
відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 19.12.2016 р.: м.Баранівка, 2
пров.Мічуріна,7-А.
2. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим
номером 1820682600:04:001:0049 загальною площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд, яка належить на праві власності Конику Миколі Матвійовичу
відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серія
ЯК №062722: с.Табори, вул.Садова,14.

3. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим
номером 1820656300:01:002:0174 загальною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд, яка належить на праві власності Сукачу Руслану Володимировичу
відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серія
ЯА №402892: смт.Полянка, вул.Південна,38.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
ТОВ «Органік Берріз»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Органік Берріз»
Цимбалюка С.М. про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі її
в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до
Закону України « Про правовий режим воєнного стану», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати
дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
2,3931 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820680800:04:000:0390. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора Цимбалюка
Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 15,0878
га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер

1820680800:05:000:0123. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
3. Надати
дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
91,5590 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820600000:04:000:0178. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
4. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
8,0748 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820600000:04:000:0170. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
5. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
0,6868 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820600000:04:000:0187. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
6. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
32,4172 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820680800:05:000:0122. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
7. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
14,8437 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820600000:04:000:0192. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
8. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора Цимбалюка
Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 27,3936
га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820600000:04:000:0194. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.

9. Надати
дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора
Цимбалюка Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
1,7000 га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820680800:04:000:0293. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
10. Надати дозвіл ТОВ «Органік Берріз» в особі директора Цимбалюка
Сергія Миколайовича на розробку технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,7367
га (рілля) з земель комунальної власності, кадастровий номер
1820680800:04:000:0292. Земельна ділянка відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
11. ТОВ «Органік Берріз» виготовити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель та подати її на затвердження сесії
міської ради.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1701

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для будівництва
та обслуговування інших будівель
громадської забудови з подальшою передачею
в оренду гр.Зайцю А.М.

Розглянувши заяву гр.Зайця А.М., керуючись ст.12,93,125,126,186
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
яка знаходиться за адресою м. Баранівка вул.Поліська,7а НовоградВолинського району для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови з подальшою передачею в оренду
гр.Зайцю Андрію Миколайовичу.
2. Передати гр.Зайцю Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в
м.Баранівка, вул.Соборна,9-А кв.17, Новоград-Волинського району,
Житомирської області в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну
ділянку площею 0,0775 га для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, що розташована по вул.Поліській 7а
в м.Баранівка, Новоград-Волинського району, Житомирської

області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1159.
Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки –
12% від нормативно-грошової оцінки землі.
3. гр.Зайцю А.М.:
3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати
його відповідно до чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1702

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
ТОВ «Фіш Хаус»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Фіш Хаус»
Герасимчука Р.Г. про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі її
в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до
Закону України « Про правовий режим воєнного стану», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Надати дозвіл ТОВ «Фіш Хаус» в особі директора Герасимчука
Романа Георгійовича на розробку технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею
80,0000 га (рілля) з земель комунальної власності. Земельна ділянка
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. ТОВ «Фіш Хаус» виготовити технічну документацію із землеустрою
щодо інвентаризації земель та подати її на затвердження сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1703

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
ТОВ «БСП-1»
Розглянувши клопотання заступника директора ТОВ «БСП-1»
Поліщука К.М. про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі її
в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до
Закону України « Про правовий режим воєнного стану», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «БСП-1» в особі заступника директора Поліщука
Костянтина Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 8,8 га (рілля)
згідно з додатком 1. Земельні ділянки розташовані за межами м.Баранівка
на землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії
земель сільськогосподарського призначення.
2. Надати дозвіл сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «БСП-1» в особі заступника директора Поліщука

Костянтина Миколайовича на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 44,9661 га (рілля)
згідно з додатком 2. Земельні ділянки розташовані за межами с.Зеремля на
землях реформованого КСП «Полісся» та відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
3. ТОВ «БСП-1» виготовити технічну документацію із землеустрою
щодо інвентаризації земель та подати її на затвердження сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1 до рішення
31 позачергової сесії 8
скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022 р. №1703
№ з/п

№ ділянки

Площа, га

1

116-1

0,69

2

125-1

1,11

3

125

1,45

Секретар ради

4

124

2,56

5

139

3,07

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 2
до рішення 31 позачергової
сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 30.06.2022 р. №1703

№ з/п

№ ділянки

Площа, га

1

503

0,7348

2

525

0,5661

3

533

0,7389

4

534

0,6599

5

535

0,6528

6

536

0,6542

7

539

0,6086

8

540

0,6110

9

554

0,5069

10

555

0,5073

11

559

0,5875

12

563

0,5414

13

569

0,6791

14

572

0,5898

15

576

0,5035

16

578

0,4859

17

582

1,0771

18

584

0,9504

19

589

0,7989

20

590

1,0214

21

591

0,7542

22

001

3,9681

Секретар ради

23

014

2,7082

24

017

1,5045

25

048

2,1476

26

054

1,1784

27

032

2,1510

28

0,29

3,2115

29

12

3,5342

30

57

1,6978

31

86

2,2469

32

87

0,9213

33

244

3,9167

34

587

0,7457

35

588

0,7945

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1704

Про припинення дії договору
оренди землі ПР «Баранівський
Коопзаготпром»

Розглянувши заяву директора ПР «Баранівський Коопзаготпром»
Дехтяренко А.М. про припинення дії договору оренди землі в зв’язку з
набуттям іншою особою права власності на будівлю, яка розташована на
земельній ділянці, договір купівлі-продажу 7/100 ід.часток нежитлових
будівель виробничої бази, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України,
ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0458 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка,
вул.Першотравенська,17, який укладений 07.05.2021 р. Баранівською
міською радою з підприємством райспоживспілки «Баранівський
Коопзаготпром» та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно 12.05.2021 р. Кадастровий номер земельної ділянки –
1820600000:01:002:1013.

2. Представнику ПР «Баранівський Коопзаготпром» укласти з
Баранівською міською радою угоду про припинення дії договору оренди
землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1705

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
гр.Павлійчук І.В.

Розглянувши заяву гр.Павлійчук І.В., договір купівлі-продажу
нежитлової
будівлі
магазину
від
28.12.2021
р.,
керуючись
ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати гр.Павлійчук Інні Володимирівні, яка зареєстрована в
м.Полонне, вул.Академіка Герасимчука,166Ж/1, Хмельницької області в
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 0,0395 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по
вул.Поліській,53
в
с.Глибочок,
Новоград-Волинського
району,
Житомирської
області.
Кадастровий
номер
ділянки:

1820683600:06:001:0284. Встановити розмір орендної плати за оренду
земельної ділянки – 12% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Гр.Павлійчук І.В.:
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати
його відповідно до чинного законодавства.
2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.
2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах
земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1706

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
гр.Павлійчук І.В.

Розглянувши заяву гр.Павлійчук І.В., договір купівлі-продажу
нежитлової
будівлі
магазину
від
28.12.2021
р.,
керуючись
ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати гр.Павлійчук Інні Володимирівні, яка зареєстрована в
м.Полонне, вул.Академіка Герасимчука,166Ж/1, Хмельницької області, в
оренду терміном на 1 рік земельну ділянку площею 0,0419 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по
вул.Волянського,14-А в с.Стара Гута, Новоград-Волинського району,
Житомирської
області.
Кадастровий
номер
ділянки:
1820683600:02:001:0284. Встановити розмір орендної плати за оренду
земельної ділянки – 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

2. Гр.Павлійчук І.В.:
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати
його відповідно до чинного законодавства.
2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.
2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах
земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
31 сесія 8 скликання
30 червня 2022 року

№1707

Про встановлення пільг із
сплати земельного податку на 2023 рік
на території Баранівської територіальної
громади
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284
Податкового Кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Баранівської територіальної громади:
1) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за
переліком згідно з додатком 1.
2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 31 позачергової сесії
8 скликання Баранівської міської ради
№1707 від 30.06.2022 року «Про
встановлення пільг із сплати земельного
податку на 2023 рік на території
Баранівської територіальної громади»
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються
з 01.01.2023 року.

на

2023

рік

та

вводяться

в

дію

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія
рішення:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

UA1808001001005
VA
VA
9187
1800000000004 1808000000001
1385
6657
VA
VA
UA1808001002006
1800000000004 1808000000001 7041
1385
6657
VA
VA
UA1808001003006
1800000000004 1808000000001 2751
1385
6657
VA
VA
UA18080010040042
180000000000413 180800000000166 900
85
57
VA
VA
UA18080010050025
180000000000413 180800000000166 298
85
57
VA
VA
UA18080010060042
180000000000413 180800000000166 155
85
57

Найменування
адміністративн
отериторіальної
одиниці
м.Баранівка
смт.Першотраве
нськ
смт.Полянка
с. Берестівка
с. Будисько
с. Вишнівка

VA
VA
UA18080010070042
180000000000413 180800000000166 973
85
57
VA
VA
UA18080010080089
180000000000413 180800000000166 729
85
57
VA
VA
UA18080010090066
180000000000413 180800000000166 419
85
57
VA
VA
UA18080010100021
180000000000413 180800000000166 612
85
57
VA
VA
UA18080010110027
180000000000413 180800000000166 841
85
57
VA
VA
UA18080010120009
180000000000413 180800000000166 902
85
57
VA
VA
UA18080010130062
180000000000413 180800000000166 993
85
57
VA
VA
UA18080010140020
180000000000413 180800000000166 977
85
57
VA
VA
UA18080010150068
180000000000413 180800000000166 748
85
57
VA
VA
UA18080010160038
180000000000413 180800000000166 485
85
57
VA
VA
UA18080010170056
180000000000413 180800000000166 886
85
57
VA
VA
UA18080010180015
180000000000413 180800000000166 496
85
57
VA
VA
UA18080010190046
180000000000413 180800000000166 970
85
57
VA
VA
UA18080010200067
180000000000413 180800000000166 290
85
57

с. Вірля
с. Володимирівка
с. Глибочок
с. Гриньки
с. Деревищина
с. Жари
с. Зеремля
с. Зрубок
с. Іванівка
с. йосипівка
с. Кашперівка
с. Климентіївка
с. Лісове
с. Марківка

VA
VA
UA18080010210026
180000000000413 180800000000166 695
85
57
VA
VA
UA18080010220042
180000000000413 180800000000166 217
85
57
VA
VA
UA18080010230013
180000000000413 180800000000166 128
85
57
VA
VA
UA18080010240031
180000000000413 180800000000166 746
85
57
VA
VA
UA18080010250075
180000000000413 180800000000166 368
85
57
VA
VA
UA18080010260093
180000000000413 180800000000166 022
85
57
VA
VA
UA18080010270029
180000000000413 180800000000166 991
85
57
VA
VA
UA18080010280056
180000000000413 180800000000166 556
85
57
VA
VA
UA18080010290037
180000000000413 180800000000166 240
85
57
VA
VA
UA18080010300056
180000000000413 180800000000166 187
85
57
VA
VA
UA18080010310024
180000000000413 180800000000166 470
85
57
VA
VA
UA18080010320089
180000000000413 180800000000166 754
85
57
VA
VA
UA18080010330030
180000000000413 180800000000166 590
85
57
VA
VA
UA18080010340020
180000000000413 180800000000166 022
85
57

с. Мирославль
с. Млини
с. Озерянка
с. Острожок
с. Рогачів
с. Рудня
с. Середня
с. Ситисько
с. Смолдирів
с. Смолка
с. Стара Гута
с. Суємці
с. Табори
с. Явне

VA
VA
UA18080010350085 с. Ялишів
180000000000413 180800000000166 533
85
57
Група
платників,
категорія/цільове Розмір пільги
призначення земельних ділянок
(у відсотках)
Особи з інвалідністю першої і другої групи; 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше
дітей віком до 18 років
Пенсіонери (за віком)
ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом особами, які
постраждали внаслідок ЧАЕС.
санаторно-курортні та оздоровчі заклади
громадських організацій осіб з інвалідністю,
реабілітаційні
установи
громадських
організацій осіб з інвалідністю;
громадські організації осіб з інвалідністю
України, підприємства та організації, які
засновані громадськими організаціями осіб з
інвалідністю та спілками громадських
організацій осіб з інвалідністю і є їх повною
власністю, де протягом попереднього
календарного місяця кількість осіб з
інвалідністю, які мають там основне місце
роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за умови, що
фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю
становить протягом звітного періоду не
менш як 25 відсотків суми загальних витрат
на оплату праці.

100
100
100

100
100

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади незалежно від форми власності і
джерел фінансування, заклади культури,
науки, (крім національних і дендрологічних
парків)
освіти,
охорони
здоров’я,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів
центри з розвитку фізичної культури і спорту
осіб
з
інвалідністю,
дитячо-юнацькі
спортивні школи, а також центри
олімпійської підготовки, школи вищої
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі
спортивні школи і спортивні споруди
всеукраїнських
фізкультурно-спортивних
товариств, їх місцевих осередків та
відокремлених
підрозділів,
що
є
неприбутковими та включені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій, за
земельні ділянки, на яких розміщені їх
спортивні споруди. У разі виключення таких
установ
та
організацій
з
Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
декларація подається платником податку
протягом 30 календарних днів з дня
виключення,
а
податок
сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем,
в якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
землі природно-заповідного фонду
для
збереження та використання парків-пам'яток
садово-паркового
мистецтва
(парки
державної та комунальної власності)
землі
громадської
забудови
для
будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування
землі
громадської
забудови
для
будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів
комунальні підприємства та установи,
створені міською радою

100

100

100

100

100

100

інші заклади, установи та організації, які 100
повністю або частково фінансуються з
місцевого бюджету.
Територіальні органи Державного агенства 100
водних ресурсів України (за землі, що
знаходяться під меліоративними каналами та
гідротехнічними спорудами)
Будинки сімейного типу
100
1
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3
статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу
України.
Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією
видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему
від 23 липня 2010 р. № 548
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1708

Про поновлення договору
оренди землі КП «Катіль»

Розглянувши заяву заступника голови правління КП «Катіль» Гоч В.К.
про поновлення договору оренди землі, який зареєстрований 30.03.2021 р. в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, керуючись
ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 1 (один) рік договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,3800 га з кадастровим номером
1820600000:01:006:0024 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (АЗС) в м.Баранівка, вул.Першотравенська,30, НовоградВолинського району, Житомирської області, який укладений 29.03.2021 р.
Баранівською міською радою з колективним підприємством «Катіль» та
зареєстрований 30.03.2021 р. в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно. Встановити розмір орендної плати – 5% від нормативногрошової оцінки землі.
2. Представнику КП «Катіль» укласти з Баранівською міською радою
угоду про поновлення договору оренди землі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№

Про встановлення розміру
орендної плати за землю та
внесення змін до договорів
оренди землі ПП «ЕкоСервіс»

Розглянувши заяву генерального директора ПП «ЕкоСервіс» Кіжнера
Я.С., заслухавши інформацію начальника відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до договорів
оренди землі, які укладені Баранівською міською радою з ПП «ЕкоСервіс»,
враховуючи рішення 5 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 26
січня 2021 року №155, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити приватному підприємству «ЕкоСервіс» розмір орендної
плати за оренду земельної ділянки загальною площею 0,1173 га з
кадастровим номером 1820600000:01:006:0044 - 4% від нормативної
грошової оцінки землі.
2. Встановити приватному підприємству «ЕкоСервіс» розмір орендної
плати за оренду земельної ділянки загальною площею 1,4670 га з

кадастровим номером 1820600000:01:006:0043 - 4% від нормативної
грошової оцінки землі.
3. Встановити приватному підприємству «ЕкоСервіс» розмір орендної
плати за оренду земельної ділянки загальною площею 0,4617 га з
кадастровим номером 1820600000:01:006:0042 - 4% від нормативної
грошової оцінки землі.
4. Встановити приватному підприємству «ЕкоСервіс» розмір орендної
плати за оренду земельної ділянки загальною площею 0,3415 га з
кадастровим номером 1820600000:01:006:0019 - 4% від нормативної
грошової оцінки землі.
5. Встановити приватному підприємству «ЕкоСервіс» розмір орендної
плати за оренду земельної ділянки загальною площею 0,0203 га з
кадастровим номером 1820600000:01:006:0045 - 4% від нормативної
грошової оцінки землі.
6. Внести зміни до договорів оренди землі (п.8), які укладені
Баранівською міською радою з ПП «ЕкоСервіс» 04.05.2018 р., про зміну
розміру орендної плати за землю.
7. Представнику ПП «ЕкоСервіс» укласти з Баранівською міською
радою додаткові угоди до договорів оренди землі.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1709

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
ФОП Спано А.А.

Розглянувши заяву ФОП Спано А.А., керуючись ст.12,93,125,126,186
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати фізичній особі-підприємцю Спано Аллі Анатоліївні, яка
зареєстрована в м.Баранівка, вул.Звягельська,63, Новоград-Волинського
району, Житомирської області в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну
ділянку площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, що розташована по вул.Звягельській,5-А в м.Баранівка, НовоградВолинського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки:
1820600000:01:004:0632. Встановити розмір орендної плати за оренду
земельної ділянки – 12% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. ФОП Спано А.А.:
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати
його відповідно до чинного законодавства.

2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.
2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах
земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1710

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
Баранівській райспоживспілці

Розглянувши заяву голови правління райспоживспілки Починка М.П.,
керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати Баранівській райспоживспілці земельну ділянку
загальною
площею
0,0449
га
з
кадастровим
номером
1820600000:01:001:1005 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,1, Новоград-Волинського району,
Житомирської області, терміном на 5 (п’ять) років. Встановити розмір
орендної плати –12% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Голові правління Райспоживспілки:
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати
його відповідно до чинного законодавства.
2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах
земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1711

Про поновлення договору
оренди землі Дідковській В.С.

Розглянувши заяву Дідковської Валентини Станіславівни про
поновлення договору оренди землі, який зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 1 (один) рік договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,0388 га з кадастровим номером
1820600000:01:004:1584 для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд в м.Баранівка,
вул.Першотравенська,2щ, Новоград-Волинського району, Житомирської
області, який укладений 15.04.2021 р. Баранівською міською радою з
Дідковською Валентиною Степанівною та зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно. Розмір орендної плати –12% від
нормативно-грошової оцінки землі.
2. гр.Дідковській В.С. укласти з Баранівською міською радою угоду
про поновлення договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1712

Про внесення змін до детального
плану території та надання дозволу
на виготовлення детального плану території
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, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021
№926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та
затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Зайця Андрія
Миколайовича про надання дозволу на виготовлення детального плану
території земельної ділянки по вул. Поліська, 7а, м. Баранівка враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детальний план території «1.
Внесення змін до «детального плану території земельної ділянки на вулиці
Звягельській, 26 в м. Баранівка Житомирської області» затвердженого
рішенням Баранівської міської ради від 29.08.2017 року №528, для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража. 2. Визначення
містобудівних потреб земельної ділянки в межах вулиць Європейська,
Звягельська, Софіївська та провулку Червоний м. Баранівка для будівництва
будівель торгівлі по вул. Звягельська, 14», затвердженого рішенням
Баранівської міської ради 27 сесії 8 скликання від 25.01.2022р. №1516.
2. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю.
замовити виготовлення детального плану території в межах вулиць
Європейська, Звягельська, Софіївська, Поліська та провулку Червоний в м.
Баранівка Житомирської області.
3. 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.
4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести
відповідно до чинного законодавства.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1713

Про поновлення договору
оренди землі Баранівського ССТ

Розглянувши заяву голови правління райспоживспілки Починка М.П.
про поновлення договору оренди землі, який зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,0216 га з кадастровим номером
1820600000:01:002:0283 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в м.Баранівка, вул.Пашкевича,8, Новоград-Волинського району,
Житомирської області, який укладений 01.08.2017 р. Баранівською міською
радою з Баранівською райспоживспілкою та зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно. Встановити розмір орендної плати
–12% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Голові правління Райспоживспілки укласти з Баранівською міською
радою угоду про поновлення договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1714

Про поновлення договору
оренди землі Баранівської
райспоживспілки та Баранівського
споживчого товариства

Розглянувши заяву голови правління райспоживспілки Починка М.П. та
голови споживчого товариства Курбатова А.Б. про поновлення договору
оренди землі, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 1 (один) рік договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,0871 га з кадастровим номером
1820600000:01:001:1026 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,5, Новоград-Волинського району,
Житомирської області, який укладений 06.05.2021 р. Баранівською міською
радою з Баранівською райспоживспілкою та Баранівським споживчим
товариством зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно. Встановити розмір орендної плати –7% від нормативногрошової оцінки землі.

2. Представникам Баранівської райспоживспілки та Баранівського
споживчого товариства укласти з Баранівською міською радою угоду про
поновлення договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1715

Про поновлення договору
оренди землі ПР Баранівського
коопзаготпрому
Розглянувши заяву директора Дехтяренко А. про поновлення договору
оренди землі, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,0257 га з кадастровим номером
1820600000:01:002:0287 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в м.Баранівка, вул.Пашкевича,5, Новоград-Волинського району,
Житомирської області, який укладений 01.08.2017 р. Баранівською міською
радою з
ПР «Баранівський коопзаготпром» та зареєстрований
в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Встановити розмір
орендної плати –12% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Директору ПР Баранівський коопзаготпром укласти з Баранівською
міською радою угоду про поновлення договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1716

Про внесення змін до рішення
15 сесії 8 скликання від 09.07.2021р.
№ 527 Баранівської міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2022 рік
на території Баранівської територіальної
громади»

Розглянувши клопотання АТ «Укрзалізниця», заслухавши
інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г.,
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту та зв’язку, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 09.07.2021 р. №527 «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2022 рік на території Баранівської
територіальної громади», а саме, в додаток 1 п.12, пп12.01 Для
розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не проведено для юридичних осіб з 3,000%
замінити на 1,500%.
2. Рішення вступає в силу з 01.01.2023 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1717

Про поновлення договору
оренди землі ПТ «Перший
Український ломбард» Петринін О.В.
і компанія»

Розглянувши заяву директора Сергєєвої Л.П. про поновлення договору
оренди землі, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України,
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту та зв’язку, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Поновити терміном на 1 (один) рік договір оренди земельної
ділянки загальною площею 0,0351 га з кадастровим номером
1820600000:01:002:0704 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,44-А, Новоград-Волинського району,
Житомирської області, який укладений 02.08.2021 р. Баранівською
міською радою з ПР «Перший
Український ломбард» Петринін О.В. і компанія» та зареєстрований в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Встановити розмір
орендної плати –12% від нормативно-грошової оцінки землі.

2. Директору ПР «Перший Український ломбард» Петринін О.В. і
компанія» укласти з Баранівською міською радою угоду про поновлення
договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1718

Про надання дозволу на передачу
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів,
що знаходяться у комунальній власності Баранівської
міської ради
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду
державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного
та комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від
27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та комунального
майна у період воєнного стану», Методикою розрахунку орендної плати за
державне майно затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від
28.04.2021 №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне
майно»,
розглянувши
лист начальника
головного
управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області Олександра ШПИТИ від
16.06.2022р. №290/08-02/-ДА, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого
типу об’єкт, що знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради та підлягає передачі в оренду без аукціону, а саме:

№з/ Орендодавець Назва об’єкта Місцезнах
п
(балансоутри
одження
мувач)
об’єкта
1.

Баранівська
міська рада

Частина
гаражного
приміщення

м.
Баранівка,
вул.
Соборна
12

Площа
об’єкта
оренди
кв. м.

Цільове
призначення

38,0 кв.м. Для
службового
автомобіля

2. Затвердити умови передачі майна в оренду частини гаражного
приміщень:
2.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік.
2.2 Строк оренди – 5 років.
3.Уповноважити міського голову укласти договір оренди нерухомого
майна згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та
на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1719

Про внесення змін до договорів
оренди нерухомого майна,
з метою приведення їх строку
у відповідність із визначеним
Законом мінімальним терміном
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», п.125 Порядку передачі в оренду державного та комунального
майна затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі
питання оренди державного та комунального майна», розглянувши листи
директора гр. Воронухи Д.С. від 06.06.2022р. та ФОП Захарчук О.В.
02.06.2022р. №6, з метою ефективного та раціонального використання
нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Погодити внесення змін до:
- договору оренди від 01.08.2019 року №22, який укладено між
Баранівською міською радою та Воронухою Дмитром Саверійовичем
на оренду нежитлового загальною площею 7,5 кв.м., що знаходиться
за адресою: вул. Тищика, 5, м. Баранівка, Житомирської області, з
метою приведення його строку у відповідність із визначеним Законом
мінімальним терміном, а саме: на 5 років з 01.08.2019 року до
31.07.2024 року;
- договору оренди від 01.08.2019р. №1/84, який укладено між
Баранівською міською радою та ФОП Захарчук О.В. на оренду
нежитлових приміщеннь, загальною площею 12,3 кв. м. для надання

почтових послуг, що знаходиться за адресою: вул. Миру 6а, смт.
Першотравенськ, Житомирської області, з метою приведення його
строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном,
а саме: на 5 років з 01.08.2019 року до 31.07.2024 року.
2. Орендодавцям об’єктів зазначених в п.1 даного рішення викласти
договора оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та
на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1720

Про звільнення від відшкодування
комунальних платежів
за орендоване майно
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна
затвердженим Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання
оренди державного та комунального майна», рішенням виконавчого
комітету Баранівської міської ради від 29.04.2022 №36 «Про тимчасове
розміщення добровольців добровольчого формування №1 у закладах, що
фінансуються з бюджету Баранівської територіальної громади»,
розглянувши листи засновника ТОВ «ДАРС-АГРО» Семенця О.П. від
16.06.2022р. та фізичної особи Ніколайчука В.В. від 16.06.2022р.,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Звільнити орендарів комунального майна від відшкодування
комунальних платежів за орендоване майно на період воєнного стану з
01.03.2022р і до моменту припинення чи скасування воєнного стану або
вивільненням даних приміщень добровольчим формуванням Баранівської
територіальної громади, а саме:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Дарс-Агро" за оренду
комунального майна відповідно до договорів оренди майна, що належить до
комунальної власності Баранівської міської ради Житомирської області від
08.10.2021р. №110 та №111.

- Фізичну особу Ніколайчука Володимира Володимировича за оренду
комунального майна відповідно до договору оренди майна, що належить до
комунальної власності Баранівської міської ради Житомирської області від
30.09.2021р. №108.
2.Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк
Л.А.) зробити перерахунок вартості відшкодування комунальних послуг
орендарям зазначеними в п.1 цього рішення з 01.03.2022р. та всі витрати
покласти на Баранівську міську раду.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та
на постійну комісію питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1721

Про надання дозволу на безоплатну
передачу квартири за адресою:
м. Баранівка, вул.Звягельська, 38 кв.4
з балансу КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради
на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ»
Баранівської міської ради

Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 172, 327 Цивільного кодексу України, розглянувши лист
директора КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради Віктора
ОСІПЧУКА від 16.06.2022р. №182, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту та зв’язку, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на безоплатну передачу квартири за адресою: м.
Баранівка, вул.Звягельська, 38 кв.4 з балансу КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської
міської ради (згідно додатку)
2. КНП «Центр ПМСД» створити комісію на передачу квартири, комісії
підготувати акт приймання передачі та подати на затвердження міському
голові.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та
на постійну комісії з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 31 позачергової сесії
8-го скликання Баранівської
міської ради
від 30 червня 2022р. №1721

Перелік майна щодо передачі квартири з балансу КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської
міської ради

№
п/
п
1

2
3
4
5
6

Найменуванн
я

Інвентарни
й номер

Одиниц
я виміру

Кількіст
ь

Службове
житло
(квартира)
Котел газовий
«Атон»
Шафа-купе
Карнизи
Гардинне
полотно
Жалюзі
Разом

10310075

Шт.

1

Балансов
а вартість,
грн
215478,00

10630162

Шт.

1

7200,00

3240,00

3960,00

10630164

Шт.
Шт.
М.

1
1
11,5

10867,00
54,00
1817,00

4896,00
27,00
908,50

5971,00
27,00
908,50

Шт.

4

940,00
236356,00

470,00
59811,5
0

470,00
176544,50

Секретар ради

Знос,
грн
50270,0
0

Залишков
а вартість,
грн
165208,00

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1722

Про внесення змін до бюджету
Баранівської міської територіальної
громади на 2022 рік
(06511000000) код бюджету

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у
період воєнного стану», враховуючи звернення розпорядників коштів та
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,
Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати на проведення видатків 1920383,00 гривень вільних залишків
бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної
громади за рахунок коштів субвенції на розроблення комплексних планів
просторового розвитку територій територіальних громад.
2. Внести зміни до рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 23.12.2021
№1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 15.02.2022
№1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, рішення виконавчого
комітету від 18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30, від 15.04.2022 №32 та від
09.06.2022 №75, а саме:
2.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 239558612 та 8140663 замінити
відповідно цифрами 239866286 та 8448337.

2.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 239926635,99 та 26794657 замінити
відповідно цифрами 242154692,99 та 28744710.
2.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 18007966,01 гривень,
згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в
сумі 21719236 гривень напрямком використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в
сумі 3711269,99 гривень, джерелом покриття якого є використання
вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної
громади за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам».
2.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі
20296373 гривень, з них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у
сумі 21719236 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі
за рахунок вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету
міської територіальної громади за рахунок коштів субвенції на розроблення
комплексних планів просторового розвитку територій територіальних
громад в сумі 1920383,00 гривень;
- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у
сумі 1422863 гривень, напрямом використання якого визначити погашення
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».
2.5. В пункті 5 цифри 22659358 замінити на 21887415.
3. Додатки № 1, 2, 3 та 5 викласти в новій редакції.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1723

Про затвердження Програми забезпечення
перебування внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб у тимчасових
пунктах проживання та місцях тимчасового
перебування на території Баранівської
міської територіальної громади на період
воєнного стану
Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб», Закону України «Про правовий режим
воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022р. № 2102-IX
«Про введення воєнного стану в Україні», розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення Бюджетного кодексу України», Постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі питання формування та
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», постанови
Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження
Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах
воєнного стану», з урахуванням Наказу Міністерства здоров’я України від
10.03.2022
№ 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час
екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які
вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою
агресією російської федерації», керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення перебування внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах
проживання та місцях тимчасового перебування на території
Баранівської міської територіальної громади на період воєнного
стану. (додається).
2. Відділу фінансів міської ради в межах кошторисних призначень
забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою
забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях
тимчасового перебування на території Баранівської міської
територіальної громади на період воєнного стану.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р.№1723

ПРОГРАМА
забезпечення перебування внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих осіб у
тимчасових пунктах проживання та місцях
тимчасового перебування на території
Баранівської міської територіальної громади
на період воєнного стану

Баранівка
2022

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатор
розроблення
Програми
Підстава для
розроблення

Розробник
програми
Головний
розпорядник
коштів
Учасники
програми
Термін
реалізації
програми
Перелік
бюджетів, які
беруть участь
увиконанні
програми
Загальний
обсяг
фінансованих
ресурсів,
необхідних
для реалізації
програми,
усього:
у тому числі:
коштів
державного
бюджету
коштів
місцевого
бюджету

Баранівська міська рада
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про
правовий режим воєнного стану», указ Президента України від 24.02.2022р. №
2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні», постанова Кабінету Міністрів
України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі питання формування та виконання
місцевих бюджетів у період воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів
України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження Порядку залучення
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», наказ
Міністерства здоров’я України від 10.03.2022р. № 458 «Про затвердження
Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб,
які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою
агресією російської федерації»
Баранівська міська рада
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради
Баранівська міська рада, відділ фінансів, ЦНАП, гуманітарний відділ, заклади та
установи освіти, Управління соціального захисту населення, служба у справах
дітей, старости
Період дії воєнного стану
Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень
У межах бюджетних призначень

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового
перебування на території Баранівської міської територіальної громади на
період дії воєнного стану (далі – Програма) прийнята з метою забезпечення
належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування
на території Баранівської міської територіальної громади на період дії
воєнного стану з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб.
Завданням даної програми є:
- забезпечення надання адміністративних, соціальних та освітніх
послуг внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам;
- створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб;
- забезпечення надання медичних послуг внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим особам.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку № 1.
Під час визначення завдань і заходів враховано принципи як
взаємопов'язаність, повнота охоплення проблеми, логічність викладу,
відсутність суперечностей і повторів, а також акцентовано на їх
узгодженості з іншими програмами.
Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують гендерні
аспекти, особливо потреби дітей та осіб з інвалідністю й інших
маломобільних груп населення.
ПОРЯДОК, СТРОК, ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ
ПРОГРАМИ
Порядок реалізації даної Програми передбачає виконання завдань які
включають ряд заходів.
І. ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ТА/АБО ЕВАКУЙОВАНИМ
ОСОБАМ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:
1. Сприяння реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій
(наприклад, пенсійного забезпечення, інших видів соціальних виплат). Для
реєстрації внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам необхідно
звернутись до виконавчих органів селищної ради/ Центру надання
адміністративних послуг та подати необхідні документи, а саме:
а) заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (подається
особисто або через законного представника);

б) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,
або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або
свідоцтво про народження дитини;
в) документ, що посвідчує особу законного представника або документ,
що підтверджує повноваження особи як законного представника
недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена (у разі подання
заяви законним представником);
г) документи, що підтверджують факт проживання на території
адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє
переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє
переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих документах відсутня
відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється
внутрішнє переміщення);
д) документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і
заявником (подається родичем при взятті на облік малолітньої дитини);
е) документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки
та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або
закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному
державному забезпеченні (за необхідності).
Уповноважена особа територіальної громади /центру надання
адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо
переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи з
використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення
інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази
даних про внутрішньо переміщених осіб. Довідка видається безкоштовно.
2. Сприяння отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та
шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у заклади
освіти громади.
Зарахування дітей дошкільного віку внутрішньо переміщених осіб
здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної
освіти. До заяви про зарахування дитини додаються копія свідоцтва про
народження дитини та медична довідка, що видана місцевим органом
охорони здоров’я.
Діти шкільного віку з родин, які тимчасово проживають на території
Баранівської міської територіальної громади мають можливість долучитися
до освітнього процесу в одному із закладів освіти за тимчасовим місцем
проживання (за згодою батьків).
Зарахування дітей до 1-го класу здійснюється до Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів державних та комунальних закладів
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367.
Відповідно до цього Порядку (п.4, п. 5) зарахування здійснюється

відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви про
зарахування до закладу освіти одного із батьків дитини, до якої додаються
копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу
здобувача, та оригінал або копія медичної довідки за формою первинної
облікової документації № 086-1/о.
У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком
зарахування, відрахування та переведення учнів державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти під час
прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що
діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в
Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох
документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ вище вказаного
Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених
документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для
сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний
невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання
дитини чи місцезнаходженням закладу освіти. Якщо документи на
зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними
особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх
реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.
3. сприяння (за потреби) отриманню психологічної підтримки
внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.
ІІ. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ТА/АБО ЕВАКУЙОВАНИХ ОСІБ У
ТИМЧАСОВИХ ПУНКТАХ ПРОЖИВАННЯ ТА МІСЦЯХ
ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ
1. Забезпечення засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими
засобами. Засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби, які зазначені у
додатку № 2 до Програми розраховуються на кожну внутрішньо переміщену
та/або евакуйовану особу за потреби та надаються 1 раз на місяць.
2. Забезпечення постільними речами (матрацами, подушками,
ковдрами, простирадлами, підодіяльниками, наволочками, спальними
мішками, тощо) та побутовою технікою, іншим господарським приладдям
здійснюється за потреби;
3. Забезпечення продуктами харчування та питною водою. Оплата
продуктів харчування та питної води, необхідних для забезпечення
належних умов внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які
тимчасово розміщені у закладах освіти здійснюється за рахунок місцевого
бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством, шляхом
виділення необхідних коштів гуманітарному відділу, як головному
розпоряднику коштів, та перерахування від останнього – закладам освіти, в
яких розміщені переміщені та/або евакуйовані особи, як розпорядників
коштів нижчого рівня (додаток № 3).

Метою впровадження організації харчування внутрішньо переміщених
та /або евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти є комплексна
організація та здійснення фінансування харчування вказаної категорії осіб,
а також створення умов для організації інших потреб таких осіб.
Перелік закладів для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених
осіб
та/або
евакуйованих
осіб,
затверджується
розпорядженням міського голови.
Для організації утримання та харчування вказаних осіб
використовуються продукти харчування, наявні в закладах освіти
станом з дати початку дії воєнного стану.
Із закладів освіти, що фінансуються з міського бюджету, не
внесених до Переліку закладів освіти для тимчасового розміщення
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з
інших областей, де ведуться інші бойові дії, за необхідністю
здійснюється передача відповідно до актів прийому-передачі
продуктів харчування до найближчих закладів освіти, визначених
вказаним Переліком. До складу таких комісій обов’язково
включаються керівники закладів освіти, заступники директорів з
господарської роботи та працівники кухні, а також інші працівники
закладу освіти, визначені наказом керівника.
Акти прийому-передачі складаються комісіями з прийому-передачі,
утвореними у закладах освіти згідно з наказами їх керівників. Акти
складаються в двох примірниках: по одному примірнику для кожної із
сторін.
Даною Програмою встановлено трьохразовий режим харчування
внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб, розміщених у
закладах освіти, що фінансуються з міського бюджету.
Відповідальним особам (комісіям) за облік та списання продуктів
харчування закладів освіти необхідно щоденно складати акти
списання використаних продуктів харчування у відповідності до форм
меню-вимоги та накопичувальної відомості витрачання продуктів
харчування.
4. Приготування їжі у закладах освіти працівниками закладів. Оплата
праці працівників закладу розраховується з розрахунку їх середньої
заробітної плати.
5. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в
тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих осіб. Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв, спожитих у закладах освіти, здійснюється за рахунок місцевого
бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством, залежно від показників
лічильників.
Місця тимчасового перебування повинні бути обладнані відповідно до
Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового
перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку
з військовою агресією російської федерації, затверджених наказом Міністерства
здоров’я України від 10.03.2022р. № 458.

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ТА/АБО
ЕВАКУЙОВАНИМ ОСОБАМ:

1. Сприяння здійсненню первинного медичного огляду внутрішньо
переміщеним та/або евакуйованим особам;
Строк даної Програми – на період дії воєнного стану. Дія поширюється на
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які проживають на території
Баранівської міської громади після 24 лютого 2022 року.
Джерела фінансування Програми – Державний бюджет, місцевий бюджет та
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням даної Програми покладається на виконавчий
комітет Баранівської міської ради.
Обсяг річного фінансування може переглядатися у визначеному
законодавством порядку.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дасть змогу створити безпечні умови життя і
здоров’я внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, належні умови
для їх проживання в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового
перебування.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
для обґрунтування прийняття Програми забезпечення перебування
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах
проживання та місцях тимчасового перебування на території Баранівської
міської територіальної громади на період дії воєнного стану
ПОТРЕБА ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Через напад російської федерації на Україну та активні бойові дії на
території нашої країни з’являється все більше внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб, які змушені залишати своє місце проживання в
результаті/або з метою уникнення негативних наслідків військових дій,
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини
та надзвичайних ситуацій й шукати прихистку в безпечних регіонах країни.
Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких напрямів
створення умов проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб на безпечних територіях країни з використанням соціальноекономічних можливостей держави та органів місцевого самоврядування з
дотриманням їх прав, свобод та законних інтересів за новим місцем
проживання чи тимчасового перебування.
Метою забезпечення належних умов перебування внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання
та місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської
територіальної громади на період дії воєнного стану з дотриманням прав,
свобод та законних інтересів таких осіб.
Правове обґрунтування Закон України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про правовий
режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022р. № 2102IX «Про введення воєнного стану в Україні», постанова Кабінету Міністрів
України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження Порядку залучення
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного
стану», Наказ Міністерства здоров’я України від 10.03.2022р. № 458 «Про
затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування
місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця
постійного проживання у зв'язку з військовою агресією російської
федерації», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Реалізація положень Програми надання потребує фінансових витрат
із місцевого бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

ПРОГНОЗОВАНІ СУСПІЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ
НАСЛІДКИ
Досягнення мети Програми може бути забезпечено двома шляхами:

перший варіант реалізації передбачає фінансування видатків
лише за рахунок коштів державного бюджету. Проте коштів лише
державного бюджету в умовах ведення війни вистачить тільки на часткове
забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.
Таким чином, існує ймовірність, що цей варіант реалізації не в повній мірі
забезпечить реалізацію прав внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб, гарантованих законодавством;

другий, оптимальний варіант реалізації Програми, передбачає
фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо перебування
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб за кошти не лише
державного бюджету, а й за рахунок коштів місцевого бюджету.
Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу створити
належні умови перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування.
Перевагою оптимального варіанта реалізації Програми є забезпечення
належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування
з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб.
ЙМОВІРНІСТЬ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
У Програмі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 1 до Програми
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
програми «Про забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях
тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії воєнного стану»

Найменування
завдання
№
з/п
1. Забезпечити надання
адміністративних,
соціальних та освітніх
послуг внутрішньо
переміщеним та/або
евакуйованим особам

Найменування заходу
Сприяти реєстрації внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих
осіб та подання документів на
отримання державних соціальних
гарантій (наприклад, пенсійного
забезпечення, інших видів
соціальних виплат)
Сприяти отриманню освітніх
послуг дітьми дошкільного та
шкільного віку внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих
осіб у закладах освіти громади

Сприяти (за потреби) отриманню
психологічної підтримки
внутрішньо переміщеними та/або
евакуйованими особами

Термін
Відповідальний виконавець
виконання
Період дії
Центр надання
воєнного стану адміністративних послуг,
управління соціального
захисту населення,відділ
благоустрою та ЖКГ
міської ради,
старости
Період дії
Гуманітарний відділ,
воєнного стану Заклади освіти

Період дії
Управління соціального
воєнного стану захисту населення

Джерела
фінансування
Не потребує
додаткового
фінансування

Не потребує
додаткового
фінансування

Місцевий бюджет,
інші джерела
фінансування, не
заборонені
законодавством

Очікувані результати
Відсоток зареєстрованих внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих
осіб та подання документів на
отримання державних соціальних
гарантій: 100%
Відсоток дітей дошкільного віку
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб, які отримують
освітні послуги в дошкільних
закладах: 100%;
Відсоток дітей шкільного віку
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб, які отримують
освітні послуги в закладах загальної
середньої освіти: 100%
Надання психологічної підтримки
всім особам, які звернулись для її
отримання

2.

Створити належні
умови проживання
внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб у
тимчасових пунктах
проживання та місцях
тимчасового
перебування

Забезпечити засобами гігієни,
миючими та дезінфікуючими
засобами
(рідке мило, антисептики,
паперові рушники або туалетний
папір, зубні щітки, зубна паста,
шампунь, гігієнічні прокладки)

Період дії
Баранівська міська рада
воєнного стану Гуманітарний відділ
Старости

Місцевий бюджет,
інші джерела
фінансування, не
заборонені
законодавством

Забезпечити постільними речами
(матрацами, подушками,
ковдрами, простирадлами,
підодіяльниками, наволочками,
мішками спальними) та
побутовою технікою (зокрема
електрочайником, праскою,
кухонним приладдям), іншим
господарським приладдям

Період дії
Баранівська міська рада
воєнного стану Гуманітарний відділ
Старости

Місцевий бюджет,
інші джерела
фінансування, не
заборонені
законодавством

Забезпечити продуктами
харчування та питною водою

Період дії
Баранівська міська рада
воєнного стану Гуманітарний відділ
Старости

Місцевий бюджет,
інші джерела
фінансування, не
заборонені
законодавством

Приготування їжі у закладах
освіти працівниками закладів

Період дії
Баранівська міська рада
воєнного стану Заклади освіти

Місцевий бюджет

Забезпечити оплату комунальних
послуг та енергоносіїв, спожитих в
тимчасових пунктах проживання та

Період дії
Баранівська міська рада
воєнного стану Гуманітарний відділ

Місцевий бюджет
інші джерела
фінансування, не

Забезпечення санітарного та
гігієнічного благополуччя
внутрішньо переміщених осіб

Забезпечення харчових потреб
внутрішньо переміщених осіб

Частка витрат на комунальні
послуги та енергоносії в
загальному обсязі видатків на

місцях тимчасового перебування
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб
3. Забезпечити надання
медичних послуг
внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим
особам

Сприяти здійсненню первинного
медичного огляду внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих
осіб

Секретар ради

заборонені
законодавством
Період дії
воєнного стану

КНП «Баранівська
центральна районна
лікарня»

Не потребує
додаткового
фінансування

КНП «Баранівський центр
первинної медикосанітарної допомоги»

Володимир ЗАРЕМБА

забезпечення належних умов
проживання внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб: 100%
Відсоток внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб, які
пройшли первинний медичний
огляд: 100%

Додаток 2 до Програми

НОРМИ
витрат засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів необхідних для реалізації Програми забезпечення
перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та
місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії
воєнного стану

№
з/п

1.

2

3

Перелік осіб, які
забезпечуються
засобами гігієни,
миючими та
дезінфікуючими
засобами

Внутрішньо
переміщені та/або
евакуйовані особи
жіночої статі
(дорослі)
Внутрішньо
переміщені та/або
евакуйовані особи
чоловічої статі
(дорослі)
Внутрішньо
переміщені та/або
евакуйовані особи
(діти)

Засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби з розрахунку на 1 особу
Орієнтовна вартість,
грн
Рідке мило
(на 1 місяць/
300 г)

Шампунь
(на 1
місяць/300 г)

Антисептик
(на 1
місяць/100
г)

Паперові рушники
або туалетний папір
(на 1 місяць)

Зубна щітка Зубна паста
(на 3 місяці) (на 1 місяць)

Гігієнічні Миючі та господарські
прокладки
товари (для кухні)*
(на 1 місяць)

1 шт.
(50 грн \
шт.)

1 шт.
(100
грн\шт)

1 шт.
3 шт (30 грн - 10
(50 грн\шт)
грн\шт)

1 шт.
(10
грн\шт)

1 упак
(50
грн\шт)

1 упак.
(60 грн\уп)

1 шт.
(50 грн \
шт.)

1 шт.
(100
грн\шт)

1 шт.
3 шт (30 грн - 10
(50 грн\шт)
грн\шт)

1 шт
(10
грн\шт)
.

1 упак
(50
грн\шт)

-

1 шт.
(50 грн \
шт.)

1 шт.
(100
грн\шт)

1 шт.
3 шт (30 грн - 10
(50 грн\шт)
грн\шт)

1 шт
(10
грн\шт)

1 упак.
(50
грн\шт)

1 упак. *(за
необхідност
і) (60

-

-

грн\уп)

.

Всього

1400 шт.

Всього вартість

70 000

1400
шт.
140 000

1400 шт.

4200 шт.

70 000

42 000

1400
шт.
14 000

1400
шт.
70 000

900 упак.
54 000

460 000

**На вимогу п. 18 Наказу Міністерства здоров’я України від 10.03.2022 № 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені
покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією російської федерації».

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 3 до Програми
Перелік продуктів харчування та питної води
необхідних для реалізації Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових
пунктах проживання та місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії
воєнного стану
№
з/п

Перелік продуктів харчування/питна вода

Кількість на одну дорослу
особу на добу

1.

Питна вода
Крупи: вівсянка, рис, ячмінна крупа,
гречка
Макаронні вироби
Овочі:
картопля
морква
цибуля
буряк
капуста
М’ясо
Олія
Цукор
Сіль
Чай
Борошно
Яйця
Томатна паста
Хлібобулочні вироби
-

20 л
150 г (кожного виду
круп)
80 г
Всього 900 г
600 г
50 г
50 г
30 г
130 г
250 г
50 г
70 г
25 г
1,2 г
15 г
1 шт
10 г
120 г
-

2.
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
14
-

Секретар ради

Потреба продуктів на
місяць на одну людину

600 л
4,5 кг
2,4 кг
27 кг
18 кг
1,5
1,5
9 кг
3,9 кг
7,5 кг
1,5 л
2,10 кг
750 кг
36 г
450г
30 шт
300 г
2,4
-

Володимир ЗАРЕМБА

Орієнтовна вартість на добу,
грн..

Орієнтована вартість за місяць, грн..

7,50

225

3,6
3,60

108
108

1,50
1,50
9
3,90
32,50
3
1,82
0,43
1,33
0,30
2,60
1,50
1,76
-

45
45
270
117
975
90
54,60
12,75
40
9
78
45
52,80
2 275,15

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1724

Про внесення змін до рішення 29 позачергової
сесії 8 скликання від 27.02.2022р. № 1659
«Про затвердження Програми забезпечення
проведення заходів та робіт місцевого
значення з мобілізаційної підготовки,
мобілізації, територіальної оборони
Баранівської територіальної громади
на 2022 - 2023 роки»

Керуючись статтею 17 Закону України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію", статтею 14 Закону України "Про оборону
України", пунктом 22 статті 26 Закону України "Про органи місцевого
самоврядування в Україні", Положенням про територіальну оборону
України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013
року № 471/2013, з метою забезпечення реалізації заходів мобілізаційної
підготовки та завдань територіальної оборони, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 29 позачергової сесії 8 скликання від
27.02.2022р. № 1659 « Про затвердження Програми забезпечення
проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної
підготовки, мобілізації, територіальної оборони Баранівської
територіальної громади на 2022 - 2023 роки», а саме викласти Програму
забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з
мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони

Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки в новій
редакції (далі – Програма), що додається та набирає чинності із
24.02.2022 року.
2. Всі інші пункти рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на комісію з
питань
бюджету
та
комунальної
власності,економічного
розвитку,транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р.№1724
Програма
забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з
мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони
Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки

І. Загальні положення
У зв’язку із нападом Росії на Україну та початком широкомаштабної війни
з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової та мобілізаційної
готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України
на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці
держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил
України територіальними центрами комплектування та соціальної
підтримки спільно з органами місцевого самоврядування проводиться
постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої
системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів
для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної
оборони.
З метою забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної
підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання
завдань територіальної оборони громади, функціонування системи
управління територіальною обороною існує потреба в забезпеченні
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за такими,
де є дефіцит ресурсів з державного бюджету.
Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення
з мобілізаційної
підготовки, мобілізації, територіальної
оборони
Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки (далі - Програма)
розроблена у відповідності із Законами України «Про оборону України»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про територіальну оборону
України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013
року № 471/2013.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних
проблем забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної
підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання
завдань територіальної оборони області.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та
незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готов
ності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема
забезпечення мобілізаційної підготовки, готовності до проведення заходів
мобілізації та виконання завдань територіальної оборони, забезпечення
готовності органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації
та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної
оборони), а також населення і території громади до участі в обороні,
вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі
відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони
ІІІ. Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.
Організація виконання заходів Програми покладається на виконавчий
комітет Баранівської міської ради.
ІV. Фінансування заходів Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
міського та інших джерел фінансування не заборонених законодавством
України.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку
V. Очікувані результати
Реалізація Програми протягом 2022 – 2023 років сприятиме вирішенню
питань за тими напрямами, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету, та
забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки,
налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних
мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони,
забезпечення безперебійного функціонування інфраструктури, що
забезпечує життєдіяльність населення громади.
VI. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови.
Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є
відділ бухгалтерського обліку міської ради.

Додаток 1
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з
мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони
Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки
№
п/
п

Найменування заходу

Обсяг
тис.грн
2022 р.

витрат, Джерело
фінансуванн
я
2023 р.

Завдання І. Мобілізаційна готовність
1.

Придбання
мастильних
оплата
послуг:

пальноматеріалів,
транспортних

для
забезпечення
проведення
перевірки
організації
та
ведення
військового
обліку,
забезпечення
функціонування
системи
військового
обліку
та
бронювання
військовозобов’язаних на
період мобілізації та на
воєнний час в органах
державної влади, органах
місцевого самоврядування,
на
підприємствах,
в
установах, організаціях та
навчальних закладах;
для забезпечення доставки
резервістів
та
військовозобов’язаних до
пунктів збору військово-

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

організаційних
структур
Збройних Сил України та
інших
військових
формувань на навчальні
збори;
для забезпечення доставки
офіцерів
запасу,
яких
призивають на військову
службу за призовом, осіб
офіцерського складу до
навчальних
центрів
на
курси підготовки та
підвищення кваліфікації;
для
доставки
мобілізаційних
ресурсів
(людських і транспортних)
до пунктів збору військовоорганізаційних
структур
Збройних Сил України та
інших
військових
формувань
під
час
мобілізації
для забезпечення доставки
гуманітарного вантажу
для забезпечення евакуації
населення із небезпечних
районів, які постраждали
від військових нападів
для
перевезення
тіл
загиблих
військовослужбовців,
які
загинули
під
час
проходження
військової
служби
для
забезпечення
проведення заходів по
благоустрою
громади

(грейдерування
доріг,
вивезення сміття та інш.)
2.

Впровадження
та
забезпечення
функціонування сучасних
систем військового обліку:

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

придбання
комп’ютерної
техніки
з
ліцензійним
програмним забезпеченням
, оргтехніки та витратних
матеріалів для їх заправки,
відновлення
і
обслуговування
3.

Придбання, виготовлення
бланкової та рекламної
продукції

Завдання
ІІ.
Забезпечення
територіальної оборони
1.

Створення системи зв’язку
територіальної
оборони
області:

функціонування

системи

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах Міський бюджет
фінансових
та інші кошти не
можливосте заборонені
й

придбання
радіостанцій
транкінгового зв’язку та
ретрансляторних установок,

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

у тому числі портативних
цифрових
радіостанцій
Motorola DP4800, Motorola
DP4400,
автомобільних
цифрових
радіостанцій
транкінгових
Motorola
DP4600,
ретрансляторів
Motorola MTR 3000
2.

Надання
послуг
оперативно-технічного

з

законодавством
України

обслуговування
радіоелектронних засобів

Завдання ІІІ Підготовка підрозділів територіальної оборони
1.

Придбання речового майна
для
особового
складу
підрозділів територіальної
оборони (каремати, спальні
мішки)

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

2.

Придбання
спорядження
для підготовки особового
складу
підрозділів
територіальної
оборони
(ліхтарі, компаси, мотузки,
карабіни, аптечки, лопати,
сокири, пили, казани)

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

3.

Придбання
бензинових
агрегатів для вироблення
електричного струму

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

4.

Придбання колод, бруса,
жердин, дощок, бетонних
блоків,
поліетиленових
мішків для обладнання
блокпостів

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

5.

Оплата
транспортних
послуг з перевезення зброї
та боєприпасів з військових
баз (складів) до місць
формування
підрозділів
територіальної оборони, в
тому
числі
придбання
пально-мастильних
матеріалів

В
межах
фінансових
можливосте
й

В
межах
фінансових
можливосте
й

Міський бюджет
та інші кошти не
заборонені
законодавством
України

Додаток 2
До Програми

ПАСПОРТ
Програми забезпечення проведення заходів та робіт місцевого
значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної
оборони Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки
1. Найменування

Програма забезпечення проведення
заходів та робіт місцевого значення з
мобілізаційної підготовки, мобілізації,
територіальної оборони Баранівської
територіальної громади на 2022 - 2023
роки

2. Дата, номер і назва розпорядчого Рішення 29 позачергової сесії 8
документа
органу
місцевого скликання від 27.02.2022 №
«Про
самоврядування Програми
Програму забезпечення проведення
заходів та робіт місцевого значення з
мобілізаційної підготовки, мобілізації,
територіальної оборони Баранівської
територіальної громади на 2022 - 2023
роки»

3. Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий
міської ради

комітет

4. Розробник Програми

2 відділ Новоград-Волинського РТЦК та
СП, виконавчий комітет Баранівської
міської ради

5. Головний розпорядник коштів

Виконавчий
міської ради

комітет

Баранівської

Баранівської

6.
Відповідальні
Програми

виконавці 2 відділ Новоград-Волинського РТЦК та
СП, виконавчий комітет Баранівської
міської ради, відділ благоустрою та ЖКГ
Баранівської міської ради

7. Учасники Програми

Виконавчий
міської ради

комітет

Баранівської

8. Термін реалізації Програми

2022 – 2023 роки

9. Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти інших джерел
не заборонених законодавством України

10. Загальний обсяг фінансових В межах фінансових можливостей
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, за рахунок коштів
міського бюджету та інших джерел
не заборонених законодавством
України

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область

РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1725

Про затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в
міжсесійний період

Заслухавши
інформацію
головного
бухгалтера
відділу
бухгалтерського обліку Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. про
необхідність затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в
міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний
період згідно з додатком (додається).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 31
позачергової сесії
8 скликання
Баранівської міської
ради від30.06.2022р.№1725

1. Розпорядження від 25.05.2022року № 71-од «Про зарахування на
баланс Баранівської міської ради
автомобіля MERCEDES-BENZ
отриманого як гуманітарна допомога».
2. Розпорядження від 27.05.2022року № 72-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
3. Розпорядження від 15.06.2022року № 84-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
4. Розпорядження від 24.06.2022року № 88-од «Про зарахування на
баланс Баранівської міської ради автомобілів та студійного обладнання для
радіо, отриманих як гуманітарна допомога».
5. Розпорядження від 27.06.2022року № 90-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1726

Про передачу основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів
з балансу Баранівської міської ради на
баланс відділу фінансів Баранівської
міської ради
З метою ефективного використання майна комунальної власності
Баранівської міської ради, розглянувши лист начальника відділу фінансів
Олександра ВАСИЛЕВСЬКОГО від 16.02.2022р. № 73 щодо передачі
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів з балансу
Баранівської міської ради на баланс відділу фінансів Баранівської міської
ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу з балансу Баранівської міської ради на
баланс відділу фінансів Баранівської міської ради основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, а саме:
- монітора (інв.№10480003) у кількості 1 шт на суму 2620,00 грн;
- моніторів Acer у кількості 2 шт на суму 500,00 грн.

2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради
(Цимбалюк Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних
цінностей та оформити акт приймання-передачі відповідно до чинного
законодавства.
3. Надати дозвіл міському голові затвердити акт приймання-передачі.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1727

Про надання дозволу на списання непридатних основних
засобів з балансу КНП «Баранівська ЦРЛ»
Баранівської міської ради

Розглянувши лист директора КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської
міської ради Ігоря ШАТРОВСЬКОГО №1195 від 15.12.2021р. щодо
списання з балансу КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради
основних засобів, непридатних для подальшого використання, відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про порядок списання майна
комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної
громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради № 1779
від 12 березня 2019 року, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв'язку, міська рада:

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання основних засобів, непридатних для
подальшого використання, які знаходяться на балансі КНП «Баранівська
ЦРЛ» Баранівської міської ради, а саме:

- Інкубатор дитячий «Drager Incubator 8000», інвентарний № 10470211
рік виготовлення - 1987 р., балансова вартість- 23583,00 грн., нарахований
знос 23583,00 грн. (100 %);

2. Постійно діючій комісії з приймання, введення в експлуатацію,
передачі та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, запасів КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради
(Ніколайчук В.В.) провести огляд основних засобів та оформити акти
списання згідно до вимог чинного законодавства.

3. Відділу бухгалтерського обліку КНП «Баранівська ЦРЛ»
Баранівської міської ради (Кравченко Н.С.) подати акти списання основних
засобів для затвердження міському голові.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1728

Про внесення змін до
рішення 30 сесії 8-го скликання
Баранівської міської ради
від 12 травня 2022 року №1667

З метою державної реєстрації змін до установчих документів КНП
«Баранівська ЦРЛ», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Викласти рішення 30 сесії 8 скликання від 12 травня 2022 року
№1667 «Про затвердження нової редакції Статуту Комунального
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради» в новій редакції, що додається.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 31 позачергової
сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 30.06.2022р. №1728

«БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№1667

Про затвердження нової редакції Статуту
Комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17,
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
керуючись пунктом 12.1 розділу 12 Статуту КНП «Баранівська ЦРЛ» (зміни
до Статуту вносяться за рішенням Власника, шляхом викладення Статуту у
новій редакції)

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської
міської ради, затвердженого рішенням 35 сесії 7 скликання № 2226, а саме
викласти пункти 4.9, 7.5.12 в такій редакції:
«4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і
головного бухгалтера Підприємства.»
2.
Зменшити
розмір
статутного
капіталу
комунального
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради на суму 4299122,00 гривень (Чотири мільйони
двісті дев’яносто дев’ять тисяч сто двадцять дві гривні 00 копійок) та
затвердити в розмірі 100 гривень (сто гривень).
3. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального некомерційного
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської
міської ради, додається.
4. Відповідальність за виконання положень Статуту покласти на
директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1729

Про списання основних
засобів з балансу комунальної
установи «Агенція місцевого
органічного розвитку «АМОР»»
Баранівської міської ради
Розглянувши лист
директора комунальної установи «Агенція
місцевого органічного розвитку «АМОР» Баранівської міської ради Інни
МЕНЧИНСЬКА № 40 від 17.06.2022р., щодо списання основних засобів
шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи «Агенція
місцеввого органічного розвитку «АМОР» Баранівської міської ради для
фізичної особи Олени БАРДІС, придбаних в рамках підтримки молодих
підприємців Баранівської територіальної громади, переможниці курсу
«Підприємцем бути легко 3.0», відповідно до ст. 26, ст. 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання основних засобів, які знаходяться на
балансі комунальної установи «Агенція місцеввого органічного розвитку
«АМОР» Баранівської міської ради, а саме:
1) Об’єктив Nikon AF-S28, інвентарний №101480018, рік введення в
експлуатацію - 2020 р., балансова вартість – 20551,66 грн;
2) Об’єктив Nikon AF-S5mm , інвентарний №101480019, рік введення
в експлуатацію - 2020 р., балансова вартість- 6195,00 грн;

3) Фотоапарат Nikon D610, інвентарний №101480020, рік введення в
експлуатацію - 2020 р., балансова вартість 22026,66 грн;
4) Набір LENSPEN DSLRK-1, інвентарний №111310431, рік введення
в експлуатацію - 2020 р., балансова вартість 600,00 грн;
5) Відбивач 5в 1, інвентарний №111310432, рік введення в
експлуатацію - 2020 р., балансова вартість 1500,00 грн;
6) Штатив Benro A350, інвентарний №111310433, рік введення в
експлуатацію - 2020 р., балансова вартість 4500,00 грн;
7) Спалах Codox , інвентарний №111310434, рік введення в
експлуатацію - 2020р., балансова вартість 5300,00 грн..
2. Створити комісію по списанню основних засобів (додаток №1).
3. Надати дозвіл міському голові Олександру МІГЕЮ затвердити акт
списання.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Ірину ПРИЙМАК .

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р. №1729
Комісія
по передачі основних засобів
Голова комісії – Приймак Ірина Володимирівна, заступник міського
голови
Члени комісії:
Менчинська Інна Володимирівна – директор КУ «АМОР»
Цимбалюк Людмила Анатоліївна – начальник відділу-головний
бухгалтер міської ради
Будківська Оксана Миколаївна – головний спеціаліст відділу
юридичної роботи та управління персоналом міської ради
Скрипник Юлія Станіславівна – бухгалтер КУ «АМОР».
Григорович Ірина Володимирівна – спеціаліст комунальної власності
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання

30 червня 2022 року

№1730

Про внесення змін до
рішення 30 сесії 8-го скликання
Баранівської міської ради
від 12 травня 2022 року №1668
«Про надання дозволу на розміщення
телекомунікаційного обладнання ТОВ
«Лайфселл» на об’єктах комунальної власності»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 12 травня 2022 року №1668 «Про надання дозволу на розміщення
телекомунікаційного обладнання ТОВ «Лайфселл» на об’єктах комунальної
власності», а саме в пункті 1 даного рішення замінити слова «(частина
димової труби котельні)» на «(водонапірна башня)».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1731

Про затвердження Програми надання
комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям на 2022-2025 роки

Керуючись статтею 26, статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 року №866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини»,
з метою вжиття невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціальномедичної допомоги дітям на 2022-2025 роки, що додається.
2. Інформацію начальника служби у справах дітей Баранівської міської
ради Кучинської І.В. про хід виконання Програми надання
комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям за 2021 рік
взяти до відома.
3. Службі у справах Баранівської дітей міської ради звітувати про хід
виконання Програми щороку до 15 лютого.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Сукманюк
О.В.) та постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв`язку (Демчишина І.І.).
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р.№1731
Розділ I. Загальна характеристика
1.

Ініціатор та
Програми

розробник Служба у справах дітей Баранівської
міської ради

2.

Співрозробники Програми КНП «Баранівська ЦРЛ»

3.

Учасники Програми

Баранівська міська рада
Служба у справах дітей Баранівської
міської ради
КНП «Баранівська ЦРЛ»

4.

Відповідальні
Програми

виконавці Баранівська міська рада
Служба у справах дітей Баранівської
міської ради
КНП «Баранівська ЦРЛ»

5.

Мета Програми

Надання
комплексної
послуги
соціально-медичної допомоги дітям з
метою вжиття невідкладних заходів до
забезпечення їх безпеки

6.

Цільова категорія дітей

Діти, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Діти-сироти,
діти,
батьківського піклування

позбавлені

Діти, які залишилися без батьківського
піклування
7.

Термін
Програми

реалізації 2022-2025 роки

8.

Загальний
обсяг В межах фінансової можливості
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, тис. грн

9.

Основні
фінансування

джерела міський бюджет, інші джерела не
заборонені законодавством

Розділ II. Мета Програми та аналіз причин виникнення проблеми
Програма надання комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям розроблена з метою створення ефективної системи захисту
прав та інтересів дитини на рівні громади, відповідає чинним нормативноправовим документам щодо захисту прав та інтересів дитини та її сім’ї.
Найбільш вразливою категорією населення є дитина, яка за різних
соціальних причин проживає в умовах, що негативно впливають на її життя,
стан здоров’я та розвиток, в результаті чого дитина залишається в ситуації
ризику.
Станом на 01.02.2022 року на обліку служби у справах дітей
Баранівської міської ради перебуває:
86 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
8 дітей, які залишилися без піклування батьків;
104 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (з 37
сімей).
Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН
міської ради, Новоград-Волинським РВП ГУНП в Житомирській обл.,
старостами старостинських округів міської ради, медичними працівниками,
РУ ГУ ДСНС України в Житомирській області України у Житомирській
області здійснено 78 обстежень сімей, які переважно (за результатами
проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї ФСР УСЗН ) перебувають у
складних життєвих обставинах.
У результаті комісійних виїздів, а також за результатами усних
повідомлень, що надходять до служби у справах дітей для забезпечення
безпеки, обстеження стану здоров’я, надання необхідної медичної допомоги
для дитини/дітей протягом 2021 року до дитячого відділення центральної
районної лікарні службою у справах дітей Баранівської міської ради
направлено (за згодою батьків) 20 дітей із сімей, які переважно перебувають
у складних життєвих обставинах (145 ліжко/днів).
З метою реалізації на території громади державної політики з питань
медико-соціального захисту дітей з сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах має бути забезпечено належне фінансування
професійного медичного догляду дітей в період тимчасового їх перебування
в медичному закладі.

Розділ III. Завдання Програми
Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми,
здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для медико-соціального захисту дітей. Розв’язання проблеми передбачає
концентрацію зусиль органів місцевого самоврядування, взаємодію всіх
суб’єктів організації соціального захисту дітей у випадку ризику конкретної
дитини, яка потребує захисту.
Розділ IV. Заходи Програми
1. Фінансування комплексної послуги соціально-медичної допомоги
дітям (надання необхідного додаткового або спеціального збалансованого
харчування, кошти на лікарські засоби та витратні матеріали, засоби
догляду та гігієни, матеріальне оснащення палат відповідно до потреб
дітей).
Баранівська міська рада
Протягом 2022-2025 років
2. Організація високоякісних медичних послуг в умовах стаціонару та
надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги.
КНП «Баранівська ЦРЛ»
КНП «ЦПМСД» Баранівської міської ради
Протягом 2022-2025 років
3. Вжиття заходів невідкладного реагування у ситуаціях ризику для
дитини, організація соціального захисту дітей цільової групи.
Служба у справах дітей Баранівської міської
ради
Протягом 2022-2025 років
Розділ V. Цільова група дітей
1. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах
2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування
3. Діти, які залишилися без батьківського піклування

Розділ VI. Пріоритетні
результативні показники

напрями

реалізації

Програми

та

Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями
реалізації:

у соціально-економічній сфері – забезпечення реалізації державної
політики у сфері охорони дитинства;
у медичній сфері - надання комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітямсиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які
залишилися без батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово
окупованої території або району проведення антитерористичної операції в
період їх перебування в медичному закладі.
Розділ VIII. Фінансово-економічне обгрунтування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів бюджету Баранівської міської ТГ із залученням інших джерел не
заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми – в межах фінансової
можливості.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1732

Про надання дозволу на передачу
матеріальних цінностей
з балансу гуманітарного відділу
Баранівської міської ради (Йосипівський ЗДО)
на баланс Баранівської міської ради

Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», згідно рішення 31 сесії 8 скликання від 12 травня 2022 року
№1685 «Про призупинення діяльності Йосипівського ДНЗ», розглянувши
лист начальника гуманітарного відділу Альони ЛОБОДЗІНСЬКОЇ від
21.06.2022р. №186 враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та
зв’язку, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на передачу з балансу гуманітарного відділу
Баранівської міської ради (Йосипівський дошкільний навчальний
заклад) на баланс Баранівської міської ради (Йосипівський старостат)
матеріальних цінностей, інших матеріальних активів, запасів згідно
додатку (додається).
2. Комісії гуманітарного відділу оформити акт прийому–передачі
матеріальних цінностей та подати на затвердження міському голові.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. та
на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р.№1732
Таблиця 1
№
з/п

Одиниця виміру

Рахунок

інвентарний
номер

Фактична наявність

Знос

Найменування
Кількість

сума

6

7

8
1

2

3

4

5

1

Криниця

шт

10132

101310265

1

688,00

688,00

2

Приміщення школи

шт

10132

101310262

1

104402,00

104402,00

3

Сарай

шт

10132

101310263

1

3525,00

3525,00

4

Туалет

шт

10132

101310264

1

293,00

293,00

5

Котел опалювальний
Альтеп

шт

10142

101411767

1

28560,00

10472,00

6

Вішалка залізна

шт

11132

2

4

2

7

Дзеркало

шт

11132

1

15

7,50

8

Дошка класна

шт

11132

3

60

30

9

Електрофон
шкільний

шт

11132

1

300

150

10

Замок навісний

шт

11132

1

6

3

11

Карнізи 1,7 м

шт

11132

3

15

7,50

12

Карнізи 3 м

шт

11132

5

45

22,50

13

Корзина для бумаг

шт

11132

2

2

1

14

Лавки від парт

шт

11132

2

4

2

15

Насосна станція

шт

11132

1

1031

515,50

16

Парта учнівська

шт

11132

12

360

180

17

Парти-столи

шт

11132

2

20

10

18

Плафони

шт

11132

6

18

9

19

Прапор України

шт

11132

1

10

5

20

Стіл двохмісний

шт

11132

2

46

23

21

Стіл однотумбовий

шт

11132

1

70

35

22

Стіл однотумбовий

шт

11132

2

100

50

23

Шафа для іграшок

шт

11132

1

119

59,50

24

Шафа для одягу

шт

11132

8

512

256

25

Шафа для
посібників

шт

11132

3

129

64,50

26

Шафа книжкова

шт

11132

2

400

200

27

Шафи(скло)

шт

11132

2

64

32

28

Огорожа, м

11182

145

780

390

Таблиця 2
Рахунок /ТМЦ
1

Конвектор "Термінал 2"

Секретар ради

Од.
вим.
шт

Ціна
200,00

Кількість

Сума
1

Володимир ЗАРЕМБА

200,00

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1733

Про надання дозволу на передачу
матеріальних цінностей
з балансу гуманітарного відділу
Баранівської міської ради (Старогутянський ЗДО)
на баланс Баранівської міської ради
Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», згідно рішення 31 сесії 8 скликання від 12 травня 2022 року
№1686 «Про призупинення діяльності Старогутянського ДНЗ»,
розглянувши
лист
начальника
гуманітарного
відділу Альони
ЛОБОДЗІНСЬКОЇ від 21.06.2022р. №187 враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на передачу з балансу гуманітарного відділу Баранівської
міської ради (Старогутянський дошкільний навчальний заклад) на
баланс Баранівської міської ради (Марківський старостат) матеріальних
цінностей, інших матеріальних активів, запасів згідно додатку
(додається).
2. Комісії гуманітарного відділу оформити акт прийому–передачі
матеріальних цінностей та подати на затвердження міському голові.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. та
на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р.№1733
Таблиця 1

1

2

3

4

5

кількість

сума

6

7

8

1

Будинок школи

шт

10132

10310105

1

4991,00

4991,00

2

Будівля сараю

шт

10132

10310102

0,5

4261,00

4261,00

3

Погріб

шт

10132

10310104

1

91,00

91,00

4

Сарай- туалет

шт

10132

10310103

1

1595,00

1595,00

5

Спортивно-ігровий
майданчик

шт

10132

1013100101

1

50500,00

20831,25

6

Насосна станція

шт

10142

10421417

1

1407,00

955,88

7

Багаторічні насадження
Алича

шт

10172

101700018

1

20,00

5,50

8

Береза

шт

10172

101700018

7

280,00

77,00

9

Вишня

шт

10172

101700018

3

60,00

16,50

10

Горобина

шт

10172

101700018

1

20,00

5,50

11

Дуб

шт

10172

101700018

2

40,00

11,00

12

Вішалка

шт

11132

3

6,00

3,00

13

Годинник

шт

11132

1

40,00

20,00

14

Забор

метри

11132

116

232,00

116,00

15

Замок навісний

шт

11132

3

15,00

7,50

16

Карніз

шт

11132

9

117,00

58,50

17

Люстра

шт

11132

5

150,00

75,00

18

Люстра на 5 ламп

шт

11132

1

50,00

25,00

19

Скатерка

шт

11132

1

37,00

18,50

20

Стіл

шт

11132

1

36,00

18,00

21

Стіл письмовий

шт

11132

1

770,00

385,00

22

Стілець

шт

11132

1

7,00

3,50

23

Шафа для книг

шт

11132

2

130,00

65,00

24

Шафа для книг

шт

11132

2

86,00

43,00

25

Шафа для книг

шт

11132

3

96,00

48,00

11136495

Таблиця 2
Рахунок /ТМЦ/
1

Од.

Ціна

вим.

Кількість

Сума

Аптечка

шт

47,03

1

47,03

Картина

шт

160,00

1

160,00

Картина "Пори року"

шт

120,00

1

120,00

2

3

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1734

Про втрату чинності рішення
20 сесії 8 скликання
від 11.05.2018 року №1147
«Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної
середньої та позашкільної освіти»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 930 від 26.08.2021
року

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Міністерства освіти і науки України», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Вважати таким, що втратило чинність рішення 20 сесії 8 скликання від
11.05.2018 року №1147 «Про затвердження Положення про конкурс на
посаду керівника комунального закладу загальної середньої та позашкільної
освіти».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1735

Про затвердження Положення
про конкурс на посаду директора
комунального закладу
загальної середньої освіти
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.
26 Закону України «Про освіту», враховуючи рекомендації постійних
комісій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду директора закладу
загальної середньої освіти Баранівської міської ради, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 31 позачергової сесії
8 скликання Баранівської міської ради
від 30.06.2022 року№1735

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду директора
закладу загальної середньої освіти
Баранівської міської ради

2022 р.

1. Це Положення визначає засади проведення конкурсу на посаду директора
комунального закладу загальної середньої освіти Баранівської міської ради.
2. Нормативно-правовою основою розробки Положення є Закони України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту».
3. Положення визначає механізм проведення конкурсу і призначення на посаду
директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності
Баранівської міської ради (далі – Засновник).
4. Директор закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній
власності Засновника, призначається на посаду Баранівським міським головою
за результатами конкурсу, який проводиться відповідно до вимог Закону «Про
повну загальну середню освіту» та цього Положення.
5. Конкурс складається з таких етапів:
1) ухвалення рішення про проведення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) приймання документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у
конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим
законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом
та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу
6. Рішення про проведення конкурсу приймається уповноваженим органом
Засновника:
- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної
середньої освіти;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору,
укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору,
укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти,
чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах Засновника, уповноваженого ним органу та закладу освіти (за
наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення
конкурсу та повинне містити:
- найменування і місцезнаходження закладу освіти;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону
«Про повну загальну середню освіту»;
- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі
в конкурсі;
- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та
тривалість;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи,
уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи
для участі в конкурсі.

8. Для проведення конкурсу Засновник формує та затверджує конкурсну комісію
чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять
представники:
- Засновника (посадові особи та депутати);
- представники Новоград-Волинської районної державної адміністрації
та/або Управління Державної служби якості освіти в Житомирській
області (державні службовці);
- представники інститутів громадянського суспільства (громадських
об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних
працівників, профспілкових організацій та інших громадських формувань,
а також експерти, фахівці у сфері загальної середньої освіти тощо).
9. З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, до прийняття
рішення про проведення конкурсу, Засновник або уповноважений ним орган
надсилає особам, визначеним пунктом 8 Положення, лист-клопотання щодо
делегування представників до складу конкурсної комісії.
10. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна
дієздатність якої обмежена;
- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення;
- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою
особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь
представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду
керівника якого оголошено конкурс.
11. Члени конкурсної комісії зобов’язані:
- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку
денного;
- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених
цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
12. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше
двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення
більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
13. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Засновника та/або уповноваженого ним органу
протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної
комісії.
14. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості,
об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості,
доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної
комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.
15. Для участі в конкурсі подаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною
частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж
педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день
їх подання;
- довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або
моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або
уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у
визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого
надає особі, яка їх подає.
16. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів
для участі в конкурсі конкурсна комісія:
- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у
конкурсі;
- оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника та/або уповноваженого
ним органу перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі
- кандидати).
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти
відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту»;
- подали не всі документи, визначені Законом «Про повну загальну середню
освіту», для участі в конкурсі;
- подали документи після завершення строку їх подання.
17. Уповноважений орган Засновника організовує та забезпечує ознайомлення
кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом
та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не
пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
18. Конкурсний відбір на посаду директора закладу загальної середньої освіти
здійснюється за результатами:
1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти,
зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про
освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної
середньої освіти за переліком питань, затвердженим центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового
виконання ситуаційного завдання;
3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного
плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання
відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту
конкурсного випробування.

19. Кандидати проходять перевірку на знання законодавства України у сфері
загальної середньої освіти у формі письмового тестування на І етапі
конкурсного відбору.
Один білет включає 20 тестових питань закритої форми із одним варіантом
правильної відповіді, що обираються із примірного переліку питань,
затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Конкурсні білети затверджуються наказом уповноваженого органу
Засновника.
Тестування складається державною мовою.
Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися
додатковими електронними приладами та пристроями, підручниками,
навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один із
одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від
подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який
підписується присутніми членами конкурсної комісії.
Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти,
а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед
перевіркою тестових завдань.
Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату бланк
відповідей. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями,
не відкриваючи його.
Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення
початку проведення тестування.
Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин.
Для визначення результатів тестування використовується така система:
- 1 бал надається за правильну відповідь;
- 0 балів за неправильну відповідь.
Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками
тестування становить 20 балів.
У разі обрання кандидатом більше як одного варіанта відповіді тестове
питання вважається неправильно вирішеним.
Результати тестування кандидатів фіксуються в окремій відомості, яка є
додатком до протоколу.
Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не
відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної
комісії і кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або)
час.
Кандидати, які за результатами тестування отримали менше 10 балів, є
такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного
етапу конкурсу.
20. Перевірка професійних компетентностей кандидатів проводиться з метою
об’єктивного з’ясування їх спроможності використовувати свої знання,
досвід під час виконання посадових обов’язків на ІІ етапі конкурсного
відбору у формі письмового розв’язання ситуаційного завдання на окремих
бланках за зразком, наведеним у додатку до цього Положення.
Усі кандидати розв’язують однакове ситуаційне завдання, яке під час
конкурсу
у присутності членів комісії та кандидатів обирає голова
конкурсної комісії з-поміж 10 варіантів, запакованих у конверти.
Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом вважається успішним, якщо
проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и),

визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми, запропоновані
декілька альтернатив вирішення проблеми, на основі критеріїв і обмежень
обрана одна з альтернатив, обґрунтований її вибір, розроблено управлінське
рішення, виявлені можливі ризики, рішення оформлено у вигляді
управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних
завдань з виділенням і оформленням базового рішення).
На розв’язання ситуаційного завдання відводиться 30 хвилин.
Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише
кандидатом з проставленням ним підпису.
Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання
використовується така система:
- 10-20 балів зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких
відповідає поставленим вимогам, та які виявили глибокі знання, уміння,
компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових
обов’язків;
- 1-9 балів зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких
відповідає вимогам в обсязі, достатньому для виконання посадових
обов’язків;
- 0 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких є
недостатньою для виконання посадових обов’язків .
Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється
кожним членом конкурсної комісії окремо та вноситься до спеціальної
відомості, що є додатком до протоколу конкурсу. Остаточною оцінкою у
балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне
індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути
допущені до наступного етапу конкурсу.
21. ІІІ етап конкурсного відбору - оцінювання публічної та відкритої презентації
кандидатами перспективного плану розвитку закладу загальної середньої
освіти, а також відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту
конкурсного випробування.
На даному етапі мають право бути присутніми представники засобів масової
інформації й громадськості.
Критеріями оцінювання публічної й відкритої презентації кандидатами
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання
відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного
випробування є: формат виступу, його змістовність, уміння кандидата
висловлювати думку, оригінальність запропонованих управлінських рішень,
здатність до стратегічного мислення і планування, перспективи реалізації
запропонованої концепції розвитку закладу освіти. Оцінювання здійснюється
кожним членом конкурсної комісії індивідуально за шкалою від 0 до 20 балів.
Результати заносяться до підсумкової відомості ІІІ етапу, яка є додатком до
протоколу конкурсу. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне
значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
22. Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні особи мають
утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається
на засіданні, і не порушувати правила конкурсу, визначені цим Положенням.
У випадку порушення правил такі особи за вказівкою голови комісії або за
рішенням більшості присутніх членів комісії можуть бути відсторонені.

23. За підсумками трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий
список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням
балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та
остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної
презентації проектів програм розвитку закладу і співбесіди за її змістом.
24. На підставі підсумкового рейтингу кандидатів конкурсна комісія
ухвалює рішення про визначення переможця конкурсу, або визнає конкурс
таким, що не відбувся. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий
підсумковий рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець
конкурсу визначається відкритим голосуванням її членів або проводиться
повторна співбесіда.
Не може бути визнано переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати
посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону
України «Про повну загальну середню освіту».
25. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
- відсутні заяви про участь у конкурсі;
- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний
конкурс.
26. Засновник або уповноважений ним орган забезпечують відеофіксацію та (за
можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим
оприлюдненням відеозапису на офіційних вебсайтах протягом одного
робочого дня з дня проведення конкурсу.
27. Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу на офіційних
вебсайтах Засновника та/або уповноваженого ним органу відбувається
протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору.
28. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його
оголошення.
29. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця
конкурсу Баранівський міський голова призначає переможця конкурсу на
посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

ДОДАТОК
До Положення про
конкурс
на посаду директора
закладу загальної
середньої освіти
Баранівської міської ради
ЗРАЗОК
ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей
кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
Баранівської міської ради
До директора закладу загальної середньої освіти звернулися батьки
учениці із письмовою скаргою про те, що стосовно їх дитини систематично
здійснюється цькування від однокласників. Це виявляється у штовханні,
викраденні речей, нецензурному вираженні емоцій і почуттів.
Які дії директора закладу загальної середньої освіти?

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1736

Про затвердження Положення
про конкурс на посаду директора
комунального закладу позашкільної
освіти Баранівської міської ради
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету
Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 «Про затвердження
переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про
позашкільний навчальний заклад», враховуючи рекомендації постійних
комісій, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду директора комунального
закладу позашкільної освіти Баранівської міської ради, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 31 позачергової сесії
8 скликання Баранівської міської ради
від 30.06.2022 року №1736

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду директора
комунального закладу
позашкільної освіти
Баранівської міської ради

2022 рік

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора
комунального закладу позашкільної освіти (далі – Заклад освіти) Баранівської
міської ради (далі – Засновник).
2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу
конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) приймання документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у
конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим
законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом
та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу ухвалює уповноважений орган Засновника:
- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу освіти;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового
договору (контракту), укладеного з директором Закладу освіти;
- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення
(прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного
з керівником відповідного Закладу освіти, чи визнання попереднього
конкурсу таким, що не відбувся.
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті
Засновника, уповноваженого ним органу та веб-сайті Закладу освіти (у разі
його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про
проведення конкурсу та має містити:
1) найменування і місцезнаходження Закладу освіти;
2) найменування посади та умови оплати праці;
3) кваліфікаційні вимоги до керівника Закладу освіти відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»;
4) вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для
участі у конкурсі;
5) дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
6) прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи,
яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати
документи для участі у конкурсі.
5. Для проведення конкурсу уповноважений орган Засновника затверджує
персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників
кожної із сторін: 1)Засновника; 2)трудового колективу Закладу освіти; 3)
громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) Закладу освіти; 4)
керівників закладів освіти громади.
До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися
представники громадських об’єднань та експерти у сфері позашкільної освіти.
Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не
менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає

6.

7.

8.

9.

рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються
всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті
Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання
конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості,
об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не
допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів
комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.
Для участі у конкурсі претенденти на посаду директора Закладу освіти (далі –
Кандидати) подають такі документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографія та/або резюме (за вибором Кандидата);
3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України;
4) копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра
(спеціаліста);
5) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж
педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
6) довідка про відсутність судимості;
7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Кандидат може подати інші документи, які підтверджуватимуть його
професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи Кандидати подають до конкурсної
комісії особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) у
визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого
надає особі, яка їх подає.
Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для
участі в конкурсі конкурсна комісія:
1) перевіряє подані документи на відповідність установленим
законодавством вимогам;
2) приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі Кандидатів, які
подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до
вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх
подання;
3) оприлюднює на веб-сайті Засновника та/або уповноваженого ним
органу перелік Кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному
відборі.
Уповноважений орган Засновника зобов’язаний організувати та забезпечити
ознайомлення Кандидатів із Закладом освіти, його трудовим колективом та
представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до
початку проведення конкурсного відбору.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
1) перевірки на знання законодавства України у сфері позашкільної
освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про позашкільну
освіту», інших нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти;

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом
письмового вирішення ситуаційного завдання;
3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного
плану розвитку Закладу освіти, а також надання відповідей на запитання
членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи
комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання
тестувань і завдань визначаються умовами конкурсу на посаду директора
визначеного Закладу освіти та оприлюднюються на веб-сайті Засновника та/або
уповноваженого ним органу.
10. Засновник або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити
відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з
подальшим оприлюдненням відеозапису на своїх веб-сайтах упродовж одного
робочого дня з дня його проведення.
11. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його
оголошення.
12. Конкурсна комісія впродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного
відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не
відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Засновника та
уповноваженого ним органу.
13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
1) відсутні заяви про участь у конкурсі;
2) до участі у конкурсі не допущено жодного Кандидата;
3) жодного з Кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний
конкурс.
14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу
Баранівський міський голова призначає переможця конкурсу на посаду та
укладає з ним строковий трудовий договір.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1737

Про затвердження статуту
Баранівського ліцею №1
Баранівської міської ради в новій редакції

Відповідно до
ст. 26, 32
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України
«Про повну загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійних
комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до статуту Баранівського ліцею №1 Баранівської міської
ради та затвердити його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити директора Баранівського ліцею№1 Баранівської міської
ради» (Присяжнюк В.В.) провести державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання

30 червня 2022 року

№1738

Про перейменування Кашперівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Баранівської міської ради та затвердження
статуту в новій редакції

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 24, 25 Закону
України «Про освіту», ст. 33 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарних питань, законності та
депутатської етики, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Кашперівську загальноосвітню школу I-III ступенів
Баранівської міської ради у Кашперівський ліцей Баранівської міської ради.
2. Затвердити статут Кашперівського ліцею Баранівської міської ради в
новій редакції (додаток ).
3. Уповноважити директора Кашперівського ліцею Баранівської міської
ради (Савич Л.А.) провести державну реєстрацію змін до відомостей про

юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання

30 червня 2022 року

№1739

Про перейменування Полянківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Баранівської міської ради та
затвердження статуту в новій редакції

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 24, 25 Закону
України «Про освіту», ст. 33 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарних питань, законності та
депутатської етики, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Полянківську загальноосвітню школу I-III ступенів
Баранівської міської ради у Полянківський ліцей Баранівської міської ради.
2. Затвердити статут Полянківського ліцею Баранівської міської ради в
новій редакції (додаток ).
3. Уповноважити директора Полянківського ліцею Баранівської міської
ради (Білошицький В.М.) провести державну реєстрацію змін до відомостей

про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання

30 червня 2022 року

№1740

Про перейменування Явненської
загальноосвітньої школи I-II ступенів
Баранівської міської ради та
затвердження статуту в новій редакції

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 24, 25 Закону
України «Про освіту», ст. 33 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарних питань, законності та
депутатської етики, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Явненську загальноосвітню школу I-II ступенів
Баранівської міської ради у Явненську гімназію Баранівської міської ради.
2. Затвердити статут Явненської гімназії Баранівської міської ради в новій
редакції (додаток ).
3. Уповноважити директора Явненської гімназії Баранівської міської ради
(Шевченко Н.М.) провести державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання

30 червня 2022 року

№1741

Про перейменування
Баранівської школи мистецтв
та затвердження статуту
в новій редакції

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 24, 25 Закону
України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону
України «Про культуру», Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарних питань,
законності та депутатської етики, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Баранівську школу мистецтв у Баранівську школу
мистецтв Баранівської міської ради.
2. Затвердити статут Баранівської школи мистецтв Баранівської міської ради
в новій редакції (додаток).
3. Уповноважити директора Баранівської школи мистецтв Баранівської
міської ради (Ейсмонт-Мігей Ю.С.) провести державну реєстрацію змін до
відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область

РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1742

Про затвердження Стратегії розвитку
Баранівської початкової школи
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки

Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань,
законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Баранівської початкової школи
Баранівської міської ради на 2022 – 2026 роки (додається).
2. Директору Баранівської початкової школи Баранівської міської ради
(Стельмах В.М.) забезпечити виконання даної Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№ 1743

Про ведення бухгалтерського
обліку навчальними закладами
Баранівської міської ради
Житомирської області шляхом
надання фінансової автономії

З метою організації самостійного бухгалтерського обліку та звітності в
закладах загальної середньої освіти Баранівської міської ради
Житомирської області, керуючись статтею 23 Закону України «Про освіту»,
статтями 37, 38, 59 Закону України « Про повну загальну середню освіту»,
статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту», статтями 25, 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Запровадити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01 липня
2022 року Баранівським ліцеєм №1 Баранівської міської ради (в т.ч.
філії « Вірлянської початкової школи» Баранівського ліцею №1
Баранівської міської ради шляхом надання фінансової автономії
закладу.
2. Запровадити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01 липня
2022 року Баранівською школою мистецтв Баранівської міської ради
шляхом надання фінансової автономії закладу.
3. Баранівському ліцею №1 Баранівської міської ради (в т.ч. філії
«Вірлянської початкової школи» Баранівського ліцею №1 Баранівської
міської ради), Баранівській школі мистецтв Баранівської міської ради :

3.1. У строки, встановлені в пункті 1,2 цього рішення, та забезпечити
відкриття рахунків в управлінні Державної казначейської служби України
у Житомирській області.
3.2 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011
№59 « Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи» та інших нормативно-правових актів.
4. Гуманітарному відділу (Лободзінська А.Ф.):
4.1. Спільно директорами закладів, вказаних в п.1,2 рішення забезпечити
внесення змін в штатні розписи підвідомчих закладів освіти з урахуванням
введення штатної одиниці бухгалтера ( головного бухгалтера) для
організації самостійного ведення бухгалтерського обліку відповідно до
норм чинного законодавства.
4.2. Передати по акту приймання передачі основні засоби, обліковобухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності (за
наявності) необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності від централізованої бухгалтерії закладу освіти.

5. Відтермінувати на період дії воєнного стану на території України та
протягом 90 календарних днів з дня його припинення чи скасування
запровадження ведення самостійного бухгалтерського обліку шляхом
надання фінансової автономії такими закладам освіти:

Баранівський ліцей No2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради ( в
т.ч. філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею No2 ім.О.Сябрук
Баранівської міської ради, філія «Климентіївська гімназія» Баранівського
ліцею No2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради).

Баранівська початкова школа Баранівської міської ради

Смолдирівська гімназія Баранівської міської ради.

Кашперівський ліцей Баранівської міської ради Житомирської
області.

Полянківський ліцей Баранівської міської ради Житомирської
області.

Рогачівська гімназія Баранівської міської ради Житомирської
області.

Суємецька початкова школа Баранівської міської ради.

Острожецька початкова школа ім. О. Коростинського Баранівської
міської ради.

Явненська гімназія Баранівської міської ради.

Першотравенський ліцей Баранівської міської ради Житомирської
області

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення 15 сесії 8-го скликання
від 09.07.2021 року «Про ведення бухгалтерського обліку навчальними
закладами Баранівської міської ради Житомирської області» із змінами,
внесеними рішенням 25 сесії 8-го скликання від 23.12.2021 року№1404.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1744

Про затвердження Положення про
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради
Баранівcького району Житомирської області
(в новій редакції)
Керуючись ст. 25, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою приведення установчих документів гуманітарного
відділу Баранівської міської ради у відповідність до норм Законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про бібліотеки
і бібліотечну справу», «Про забезпечення функціонування української мови
як державної» враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних
питань, законності та депутатської етики, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про Гуманітарний відділ Баранівської
міської ради Баранівcького району Житомирської області в новій редакції
(додається).
2. Доручити начальнику гуманітарного відділу Баранівської міської
ради (Лободзінська А.Ф.) забезпечити державну реєстрацію Положення про
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради в новій редакції відповідно
до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1745

Про призупинення діяльності комунальної
установи «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради

Керуючись п.30 ч.1. ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про організацію трудових
відносин в умовах воєнного стану», Законом України «Про правовий статус
воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом
України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення
воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, з метою
раціонального та економного використання коштів місцевого бюджету,
оптимізації трудових ресурсів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Призупинити діяльність комунальної установи «Центр фінансовогосподарського обслуговування» Баранівської міської ради на період
воєнного стану та 90 календарних днів з дня припинення чи скасування
воєнного стану.
2. Директору комунальної установи «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради Белінській А.В. призупинити
дію трудових договорів з працівниками установи на період призупинення
діяльності установи.

3. Начальнику гуманітарного відділу Баранівської міської ради
Лободзінській А.Ф. запропонувати працівникам комунальної установи
«Центр фінансово-господарського обслуговування» Баранівської міської
ради переведення на вакантні посади у відділ.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1746

Про затвердження граничної чисельності
гуманітарного відділу Баранівської міської ради

Керуючись п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 23 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про
позашкільну освіту», ст. 37, 38, 59 Закону України «Про повну загальну
середню освіту» для реалізації ведення централізованого обслуговування
закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів та
установ культури та спорту

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити граничну чисельність працівників гуманітарного відділу
Баранівської міської ради у кількості 39 одиниць.
2. Затвердити штат працівників гуманітарного відділу Баранівської
міської ради згідно додатку.
3. Внести зміни до загальної чисельності апарату та виконавчих органів
Баранівської міської ради, затвердженої рішенням 15 сесії 8 скликання
міської ради від 09.07.2021 №515, із змінами внесеними рішенням 25
сесії 8 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1397, рішенням 28
позачергової сесії 8 скликання міської ради від 15 лютого 2022року
№1656, а саме у позиції додатку «6. Гуманітарний відділ» цифру «9»
замінити цифрою « 39».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 31 позачергової сесії
8 скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р. №1746

Штат працівників гуманітарного відділу Баранівської міської ради

№п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Найменування посади
Керівництво
Начальник
Заступник начальника
Головний спеціаліст
Разом
Група централізованого
господарського обслуговування
Начальник
Юрист
Інженер з ремонту
Інспектор з кадрів
Програміст
Водій
Прибиральник службових приміщень
Разом
Централізована бухгалтерія
Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Бухгалтер
Економіст
Фахівець з державних закупівель
Разом
Всього

Секретар ради

Загальна чисельність

Володимир ЗАРЕМБА

1
1
5
7

1
1
1
1
0,5
11
0,5
16
1
1
12
1
1
16
39

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1747

Про мережу закладів, організацій, установ, які входять
до сфери управління гуманітарного відділу
Баранівської міської ради

Керуючись п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 23 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про
позашкільну освіту», ст. 37, 38, 59 Закону України « Про повну загальну
середню освіту» для реалізації ведення централізованого обслуговування
закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів та
установ культури та спорту, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити мережу закладів, організацій, установ, які входять до
сфери управління гуманітарного відділу Баранівської міської ради
згідно з додатком.
2. Визначити гуманітарний відділ уповноваженим органом управління
закладами освіти, культури і спорту згідно мережі, визначеної п.1
даного рішення.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 8 скликання
міської ради від 14.09.2021 №711
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 31 позачергової сесії
8 скликання Баранівської
міської ради
від 30.06.2022р. №1747
Мережа установ освіти

10 закладів загальної середньої освіти
1. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук
1.1 Філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук
1.2. Філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук
2. Першотравенський ліцей
3. Полянківський ліцей.
4. Кашперівський ліцей
5. Смолдирівська гімназія
6. Рогачівська гімназія
7. Явненська гімназія
8. Баранівська початкова школа
9. Острожецька початкова школа ім. О.В. Коростинського
10. Суємецька початкова школа
14 закладів дошкільної освіти:
1. Баранівський ЗДО «Сонечко»
2. Вірлянський ЗДО «Сонечко»
3. Першотравенський ЗДО «Мрія»
4. Полянківський ЗДО «Ялинка»
5. Кашперівський ЗДО «Ромашка»
6. Мирославльський ЗДО «Струмочок»
7. Рогачівський ЗДО «Калинка»
8. Острожецький ЗДО «Дзвіночок»
9. Зеремлянський ДНЗ «Буратіно»

10. Суємецький ЗДО «Теремок»
11. Баранівський ЗДО «Лесина казка»
12. Явненський ЗДО «Лісова казка»
13. Йосипівський ДНЗ
14. Старогутянський ДНЗ
1 позашкільний заклад освіти:
1. Баранівський міський Будинок дитячої творчості
1 Центр професійного розвитку педагогічних працівників:
1. КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Мережа установ
культури та спорту
1. КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради м.
Баранівка пров. Шкільний,1
2. Полянківська селищна бібліотека с.Полянки вул.Промислова,1
3.Вірлянська сільська бібліотека с.Вірля вул.Центральна,39
4. Мирославльська сільська бібліотека с.Мирославль вул.Центральна,1
5. Зеремлянська сільська бібліотека с. Зеремля вул.Вишнівецька,3
6. Гриньківська сільська бібліотека с.Гриньки вул.Пушкіна,1
7. Старогутянська сільська бібліотека с. Стара Гута, вул.Садова, 2
8. Марківська сільська бібліотека с.Марківка вул.Першотравнева,35
9. Рогачівська сільська бібліотека с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70
10. Суємецька сільська бібліотека с.Суємці вул.Дмитра Савчука,2
11. Смолдирівська сільська бібліотека с.Смолдирів, вул.Лесі Українки,51
12. Першотравенська селищна бібліотека смт. Першотравенськ
вул.Парфірова, 16
13. КУ« Історико – краєзнавчий народний музей» Баранівської міської
ради вул.Соборна,22
14. Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича м.Баранівка
вул.Соборна, 22
15. Будинок культури смт.Полянка вул.Промислова 1/а
16. Сільський клуб с.Вірля вул.Центральна,39

17. Будинок культури с.Климентіївка вул.Центральна,4
18. Будинок культури с.Мирославль вул.Центральна,2
19. Сільський клуб с.Берестівка вул.Шуляківська,1
20. Сільський клуб с.Жари вул.Баранівська ,9
21. Сільський клуб с.Зеремля вул.Вишнівецька,3
22. Сільський клуб с.Йосипівка вул.Щукіна,19
23. Сільський клуб с.Табори вул.Садова, 2
24. Будинок культури с.Кашперівка вул.Лесі Українки, 32
25. Сільський клуб с.Гриньки вул.Пушкіна,2
26. Сільський клуб с.Стата Гута вул.Садова, 2
27. Будинок культури с.Марківка вул.Першотравнева, 35
28. Будинок культури с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70
29. Будинок культури с.Суємці вул. Дмитра Савчука, 11
30. Будинок культури с.Смолдирів вул.Лесі Українки, 51
31. Сільський клуб с.Явне вул.Світанкова,15
32. Сільський клуб с.Лісове вул.Баранівська, 25
33. Першотравенський будинок культури ім. В.Д. Крищенка смт.
Першотравенськ вул. Парфірова, 16
34. Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа
35. Міський стадіон
36.Климентіївська сільська бібліотека с. Климентіївка
37.Таборська сільська бібліотека с.Табори
38.Жарівська сільська бібліотека с. Жари
39.Явненська сільська бібліотека с.Явне
40.Кашперівська сільська бібліотека с.Кашперівка
41. Йосипівська сільська бібліотека с. Йосипівка
42. Берестівська сільська бібліотека с. Берестівка

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1748

Про надання права оперативного управління
комунальним майном гуманітарному відділу
Баранівської міської ради

У зв’язку із виробничою необхідністю, відповідно до п. 31 ст. 26, ст. 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст.
135, 137 Господарського кодексу України, з метою забезпечення потреби у
безперебійних перевезеннях в межах України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в оперативне управління гуманітарного відділу Баранівської
міської ради автобус Баранівського ліцею №1 ЗАЗ А08А2В-10, колір –
жовтий, державний номер реєстрації транспортного засобу – АМ 1977 АА,
номер
кузова
–
Y6DA08A2BM0000118,
номер
двигуна
–
WP3NQ140E50BG05504789, який знаходиться на балансі з 01.11.2021 року.
2. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради (Альона
ЛОБОДЗІНСЬКА) передачу в оперативне управління вищезазначеного
комунального майна здійснити по актах прийому-передачі у встановленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра
НЕЧИПОРУКА та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної
власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Ірина
ДЕМЧИШИНА).
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1696

Про передачу автомобіля GEELY
з балансу комунальної установи
«Центр фінансово-господарського обслуговуванння»
Баранівської міської ради на баланс
гуманітарного відділу Баранівської міської ради
З метою ефективного використання майна комунальної власності
Баранівської міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №
996, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
4. Надати дозвіл на передачу з балансу комунальної установи «Центр
фінансово-господарського обслуговування» Баранівської міської ради на
баланс гуманітарного відділу Баранівської міської ради автомобіль GEELY
CK CBU, первісною вартістю 49916 грн., інвентарний номер 10510003, знос
– 100%.
5. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради (Лободзінська А.Ф.)
забезпечити проведення процедури приймання-передачі матеріальних
цінностей згідно вимог чинного законодавства та подати на затвердження
Баранівському міському голові акт приймання-передачі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра
НЕЧИПОРУКА та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної
власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Ірина
ДЕМЧИШИНА).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1749

Про внесення змін до переліку
адміністративних послуг, які
надаються центром надання
адміністративних послуг Баранівської
міської ради, як постійно діючого
робочого органу в новій редакції
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні
послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014
року №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» зі
змінами, постановами Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 року
№565 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та
ведення реєстрів територіальних громад» та від 07.05.2022 року №591 «Про
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2020 р. № 859 і від 6 жовтня 2021 р. № 1040», наказу
Мінсоцполітики України від 08.06.2022 року №170 міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в додатках 1,2 до рішення 25 сесії 8 скликання міської
ради від 23.12.2021 №1406, а саме:
- назву послуги з ідентифікатором 00038 «Видача довідки про
реєстрацію місця проживання або місця перебування особи» замінити на
назву послуги «Видача витягу з реєстру територіальної громади»;
- назву послуги з ідентифікатором 00037 «Зняття з реєстрації місця
проживання»
замінити
на
назву
послуги
«Зняття
із
задекларованого/зареєстрованого місця проживання»;
- виключити послугу з ідентифікатором 00039 «Видача довідки про
зняття з реєстрації місця проживання».
2. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних
послуг, що додаються.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

