
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
від 21 червня 2018 року                                                    № 1165 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період.  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період 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                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення Баранівської міської             
ради  від 21.06.2018р. № 1165 

 
 
1.Розпорядження № 107-од від 07.05.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету» 
2. Розпорядження № 123-од від 25.05.2018р. «Про дозвіл на виготовлення 

проектно-кошторисної документації»  
3. Розпорядження № 124-од від 25.05.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету» 
4. Розпорядження № 125-од від 25.05.2018р. «Про дозвіл на виготовлення 

проектно-кошторисної документації»  
5. Розпорядження № 126-од від 25.05.2018р. «Про дозвіл на виготовлення  

проектно-кошторисної документації»  
6. Розпорядження № 127-од від 01.06.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету». 
7. Розпорядження № 132-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
8. Розпорядження № 133-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
9. Розпорядження № 134-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
10. Розпорядження № 135-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
11. Розпорядження № 136-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
12. Розпорядження № 137-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
13. Розпорядження № 138-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
14. Розпорядження № 139-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
15. Розпорядження № 140-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
16. Розпорядження № 141-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
17. Розпорядження № 142-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
18. Розпорядження № 143-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
19. Розпорядження № 144-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
20. Розпорядження № 145-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 
21. Розпорядження № 146-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку». 



22. Розпорядження № 147-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

23. Розпорядження № 148-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

24. Розпорядження № 149-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

25. Розпорядження № 150-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

26. Розпорядження № 151-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

27. Розпорядження № 152-од від 05.06.2018р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку». 

28. Розпорядження № 159-од від 08.06.2018р. «Про дозвіл на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дороги по вулиці Сонячна, по провулку Старченка в м.Баранівка, Баранівського 
району».   

 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                      № 1166 
 
 
Про передачу персональних комп'ютерів з балансу 
Баранівської міської ради  на баланс управління  
соціального захисту населення Баранівської міської ради 
 
      Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради Цицюри В.О. №354 від 21.05.2018р. щодо передачі 
двох персональних комп’ютерів управлінню соціального захисту населення  
Баранівської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  рекомендаціями постійних комісій: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1.  Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради персональні 
комп'ютери (Тип 2 Acer Aspire ES 15 ES1-572-58AF (NX.GD0EU.071) в 
кількості 2 штук (інвентарні номери 101460055 та 101460056). Балансова 
вартість одного ПК – 19776,00 грн.  
 
      2. Акт приймання-передачі майна  з балансу Баранівської міської ради 
на  баланс управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
затвердити на сесії міської ради.   
 
      3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.) та комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери 
послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 

 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня   2018р.                                                          № 1167 

   
 
Про надання дозволу на  
списання дебіторської  
заборгованості  за послуги  
по вивезенню побутових відходів 
 
                  Розглянувши подання начальника відділу благоустрою та ЖКГ 
Виховського С.А. та акт обстеження по несплаті громадянами міста за послуги 
по вивезенню  побутових відходів від 26.02.2018р., складений відділом 
благоустрою та ЖКГ міської ради,  керуючись Законом України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства міської ради (Виховський С.А.) на списання дебіторської 
заборгованості в сумі 9959,55 грн., що рахується за громадянами міста, за 
надані послуги по  вивезенню побутових відходів (акт зі списком громадян 
додається). 
 

2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель міської ради (Цимбалюк Л.А.) провести списання 
вищевказаної дебіторської заборгованості відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
  
Міський голова                                                                              А.О.Душко       
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня   2018р.                                                          № 1168 

   
Про внесення змін до рішення 19 сесії 
8-го скликання №1048 від 02.04.2018 року  
«Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку об’єднаної територіальної  
громади та міста Баранівка на 2018 рік» 
 
 
         На підставі статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 9 частини 4 
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
та обговоривши «Програму  економічного і соціального розвитку об’єднаної 
громади та міста Баранівка на 2018 рік», затверджену рішенням 19 сесії 8-го 
скликання міської ради №1048 від 02.04.2018 року ,   міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 19 сесії 8-го скликання №1048 від 
02.04.2018 року «Про затвердження Програми економічного  і  соціального  
розвитку об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка на 2018 рік»», а 
саме п.2.4 «Управління об’єктами комунальної власності» «Програми  
економічного і соціального розвитку об’єднаної громади та міста Баранівка на 
2018 рік» викласти в новій редакції (додається). 
 

2. Всі інші пункти «Програми  економічного і соціального розвитку 
об’єднаної громади та міста Баранівка на 2018 рік» залишити без змін. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                         А.О.Душко 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                              №  1169 

 
 
Про встановлення місцевих   
податків та зборів на 2019 рік 
(регуляторний акт) 
 
         Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 
доповненнями, Постанови  Кабінету міністрів України  від 24.05.2017 року № 
483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету Баранівської 
міської ради, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, статтею 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Встановити на території Баранівської міської ради місцеві податки та 
збори:  

1.1. Податок на майно, який складається з: 
  1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
  1.1.2. Транспортного податку. 

 
1.2. Єдиний податок. 

 
1.3. Туристичний збір. 

 
2. Затвердити: 
2.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (додаток 1); 
2.1.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Баранівської міської ради згідно з додатком 1.1 до Положення про 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

2.1.2. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Баранівської міської ради згідно з додатком 1.2  до 
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

 



2.2.Положення про транспортний податок (додаток 2) . 
2.3.Положення про єдиний податок (додаток 3); 
2.4.Положення про туристичний збір (додаток 4). 

 
        3. Визнати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає 
чинність   рішення Баранівської міської ради від 05.05.2017 року  № 251 «Про 
встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік». 
 

4.  Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2019 року.   
   
5.  Для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою місцевих 

податків і зборів до бюджету Баранівської ОТГ відділу діловодства та 
організаційної роботи Баранівської міської ради направити копію цього 
рішення з додатками до Баранівського відділення  Новоград-Волинської ОДПІ 
ГУ ДФС у Житомирській області у паперовій та електронній формі. 

 
6. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на сайті Баранівської міської ради. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

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

 
 

 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1170 
 
Про затвердження Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату  
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади 
до 2030 року  
  
 З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, зменшення несприятливого впливу на довкілля шляхом 
зниження викидів парникових газів (CO2) на території громади, а також з метою 
залучення зовнішніх ресурсів у розвиток громади, враховуючи рішення 
Баранівської міської ради від 12.10.2017 №594 «Про приєднання до 
європейської ініціативи «Угода мерів», керуючись Законом України «Про 
енергозбереження», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  
 1. Затвердити План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року 
(додається). 
 
 2. Структурним підрозділам Баранівської міської ради, комунальним 
підприємствам та установам забезпечити виконання заходів, передбачених 
Планом дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2030 року (далі – ПДСЕРК) та 
враховувати його положення при  розробці інших муніципальних програм, 
планів та заходів. 
 

3. Управлінню фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) 
щорічно передбачати в бюджеті громади кошти на реалізацію ПДСЕРК  у 
межах наявних фінансових ресурсів. 

 
4. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) забезпечити 
подання в установленому порядку ПДСЕРК на розгляд Європейської комісії та 
у визначені «Угодою мерів» терміни готувати звіт про впровадження ПДСЕРК 
для його оцінювання, моніторингу та перевірки. 



 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).  
  
  
 Міський голова       А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1171 
 
Про внесення змін  
до рішення 1 сесії 8 скликання 
від 30.12.2016  № 6 
 
 
  
 З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, впровадження 
енергозберігаючих заходів, керуючись Законом України «Про 
енергозбереження»,          ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
  
 1. Внести зміни до Положення про постійні комісії Баранівської міської 
ради, затвердженого рішенням 1 сесії 8 скликання міської ради від 30.12.2016 
№8 «Про затвердження Положення про постійні комісії Баранівської міської 
ради та обрання постійних комісій Баранівської міської ради», доповнивши 
підрозділ 4.3 «Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 
сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо 
розглядає» розділу 4 «Напрямки діяльності постійних комісій» пунктом 
наступного змісту: 
  
  19) питання енергозбереження, впровадження системи енергетичного 
менеджменту та енергоефективних заходів. 
  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).  
  
   
Міський голова       А.О. Душко 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня   2018р.                                                          № 1172 
 
 
Про план роботи Баранівської 
міської ради на ІІ півріччя 
2018 року 
 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій міської ради,  
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити план роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 2018 
року, згідно додатку. 

2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради 
здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської  міської ради та 
планом роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 2018 року. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради       
Самчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.) якій 
дозволити,  при необхідності, вносити зміни до вищезазначеного Плану роботи 
міської ради. 
 
 
Міський голова                                                   А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення міської ради 
                                                                    №  1172        від   21.06.2018               

   
ПЛАН 

роботи міської ради на ІІ півріччя 2018 рік 
№ 
з/п 

  
  

Термін 
виконання 

Відповідальні 

      I  Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської 
ради 

1.  Про внесення змін та 
доповнень  до міського 
бюджету на 2018 рік 

протягом півріччя Управління 
фінансів, Комісія 
з питань 
планування, 
фінансів, 
бюджету та 
соціально-
економічного 
розвитку 

2. Про затвердження звіту про 
виконання міського 
бюджету в першому 
півріччі 2018 року 

 у двомісячний  
термін після 
відповідного 
бюджетного  періоду 

Управління 
фінансів, Комісія 
з питань 
планування, 
фінансів, 
бюджету та 
соціально-
економічного 
розвитку 

3.  Про внесення змін та 
доповнень до рішень 
міської ради  

за необхідністю  Відділи міської 
ради відповідно 
до розподілу 
обов’язків 

4. Про затвердження 
розпоряджень міського 
голови 

протягом півріччя Управління 
фінансів, Комісія 
з питань 
планування, 
фінансів, 
бюджету та 
соціально-
економічного 
розвитку 

5. Про стан виконання 
Комплексної 
довгострокової програми 
розвитку земельних 
відносин на території 
Баранівської об’єднаної 

Жовтень 
 

Шевчук О.Г. – 
начальник відділу 
містобудування, 

архітектури, 
земельних 
відносин та 



територіальної громади в 
2017-2021 роках 

комунальної 
власності. 

6. Про регулювання 
земельних відносин 

протягом півріччя Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
Баранівської 
міської ради, 
Комісія з питань 
земельних 
відносин, 
містобудування, 
будівництва та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

7. Про виконання 
депутатських запитів та 
звернень, рішень міської 
ради. 

протягом півріччя Секретар ради , 
Постійні комісії 
міської ради 

8. Про результати діяльності 
Новоград-Волинської 
місцевої прокуратури на 
території Баранівської ОТГ 
за ІІ півріччя 2018 року 

Липень-вересень Новоград-
Волинська 
місцева 
прокуратура;,  
Комісія з питань 
прав людини, 
законності, 
депутатської  
діяльності і етики 

9. Про запровадження 
семінарів- навчань для 
 депутатів місцевих рад 

протягом півріччя Секретар міської 
ради, 

10. Про план роботи міської 
ради на І півріччя 2019 рік 

4 квартал 2018 року Секретар міської 
ради, Голови 
постійних комісій 
міської ради 

11.  Про план діяльності 
Баранівської міської ради  з 
підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 
рік. 

Листопад-грудень  
 

Управління та 
відділи міської 
ради 

 

12.  Звіт про виконання Протягом півріччя Виконавці 



цільових програм міської 
ради  

відповідних 
програм, 
виконавчий 
комітет міської 
ради  

                        II Організаційне забезпечення діяльності міської ради 
1. Організаційне 

забезпечення  проведення 
засідань постійних комісій 
міської ради 

За узгодженням Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 
відповідні відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

2. Організаційне забезпечення 
проведення пленарних 
засідань міської ради 

відповідно до 
регламенту міської 
ради 

Секретар міської 
ради,  
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

3. Здійснення контролю за 
ходом виконання рішень 
міської ради 

протягом півріччя Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 
відповідні відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

4. Надання консультативно- 
методичної допомоги 
депутатам міської ради з 
питань здійснення  
повноважень, підготовки 
проектів рішень міської 
ради, тощо 

Постійно Секретар міської 
ради,  
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

5.  Аналіз та узагальнення 
заяв, скарг фізичних та 
юридичних осіб до 
депутатів міської ради 
щодо поліпшення 
діяльності органів і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 за підсумками 
півріччя  

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

6. Аналіз участі депутатів 
міської ради у засіданнях 
постійних комісій, 

 за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 



пленарних засіданнях 
міської ради 

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

7. Організація навчання 
депутатів міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

    
9. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

10. Виконання доручень 
міської ради, робота в 
робочих групах, комісіях 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

11. Проведення заходів з 
питання добровільного 
об’єднання громад 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 
відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

                                      III Взаємодія з територіальною громадою 
1. Проведення особистого 

прийому громадян 
за графіком Секретар міської 

ради,  депутати 
міської ради 

2. Проведення зустрічей з 
мешканцями громади, 
робота в округах 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

3. Участь у громадсько-
важливих заходах, 
семінарах, нарадах, 
зустрічах з обговоренням 
питань місцевого значення 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

4.  Виконання доручень 
виборців, вивчення 
громадської думки 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

 
 

Секретар ради                                    О.В.Самчук 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1173 
 
Про  затвердження Положення 
про прийом громадян депутатами 
Баранівської міської ради 8 скликання 

 
 

   З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав 
громадян на звернення, керуючись ст.40 Конституції України, п.5 ст.10 Закону 
України “Про статус депутатів місцевих  рад», ст.ст.25, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

   1. Затвердити Положення про прийом громадян депутатами 
Баранівської міської ради (додається).   

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Баранівської міської ради Самчука О.В. та на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності  і  етики  (Підгурський М.П.) 

 
  
Міський голова                                                                     А.О. Душко 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Затверджено 
рішенням 21 сесії міської  
ради 8 скликання  
21 червня  2018р. № 1173 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про прийом громадян депутатами   
Баранівської міської ради 

 
 Положення  про прийом громадян депутатами Баранівської міської ради 
(далі-Положення) розроблено на підставі Конституції України, Законів України 
«Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян» та  Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за  
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від   форм власності, в засобах масової  інформації». 
 Дане Положення регулює питання практичної реалізації членами 
територіальної громади м.Баранівка наданого їм Конституцією України права 
звертатися на прийомі до депутатів міської ради, які зобов’язані  розглянути 
звернення  і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін. 

 
Розділ І 

 
Загальні положення 

Стаття 1. Основні терміни, які вживаються в Положенні. 
 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній 
формі пропозиції , заяви і скарги. 
 Пропозиція – звернення громадян, де висловлюються порада, 
рекомендація щодо діяльності органів державної влади, депутатів міської ради, 
органів місцевого самоврядування  та їх посадових осіб,а також висловлюються 
думки щодо  регулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 
вдосконалення правової основи громадського життя, соціально-культурної та  
інших сфер діяльності територіальної громади м.Баранівка. 
 Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав 
та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, депутатів міської ради, органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 
 Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань 
громадян та їх посадових осіб.   

 
Стаття 2. Право громадян на звернення. 

 



Громадяни мають право звернутися  до депутатів міської ради відповідно 
до їх обов’язків із пропозиціями, заявами та скаргами, що стосуються 
діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів 
міської ради, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, засобів масової інформації, а також з питань реалізації своїх 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та  
скаргою про їх порушення. 
 Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на території 
м.Баранівка, мають таке ж право на подання звернення та особистий прийом 
депутатів міської ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачене 
чинним законодавством. 
 

Стаття 3. Вимоги до звернення. 
 

Звернення адресуються депутату міської ради, до компетенції якого 
належить вирішення порушеного у зверненні питання. 
 У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце 
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, пропозиції, 
заяви чи скарги.  
 Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним на 
особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим 
громадянином депутату міської ради особисто чи через уповноважену ним 
особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 
 Звернення може бути подано на особистому прийомі  як окремою особою 
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 
 Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із 
зазначенням дати. 
 Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 
заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня 
його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 6 
цього Положення. 
 

Стаття 4. Мова звернень та надання відповідей на них. 
 

Громадяни мають право звертатися до депутатів міської ради державною, 
регіональною чи іншою мовою, прийнятною для сторін. 
 Рішення щодо звернень громадян та надання відповіді на них 
оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. 
 

Стаття 5. Заборона відмови в прийнятті на розгляд звернення. 
 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому 
порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. 
 Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на 
політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, 
національність громадянина, незнання мови звернення. 



 Якщо питання, порушені в одержаному депутатом міської ради зверненні, 
не входять до його повноважень, воно в термін не більше п’яти днів 
пересилається ним за належністю відповідному депутату міської ради або до 
інших органів, вирішення питань якого належить до їх повноважень, про що 
повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не  
містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той 
же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. 
 Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим особам, дії 
яких  оскаржуються. 
  

Стаття 6. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. 
 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 
визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення на особистому прийомі депутатів 
міської ради від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо 
перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом 
недієздатними. 
 

Розділ ІІ 
 

Порядок роботи зі зверненнями громадян. 
Стаття 7. Порядок розгляду депутатом міської ради звернень громадян. 

 
 Депутат міської ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які 
надійшли до нього на прийомі у термін не більше одного місяця з дня їх 
надходження, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення, 
вивчає причини, які породжують скарги громадян і вносить свої пропозиції 
щодо їх усунення до місцевих органів  виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян. 
 Депутат міської ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і 
скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх 
повноважень, які  зобов’язані розглянути їх відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян», а про результати повідомити заявника та депутата міської 
ради. 
 Депутат міської ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за 
розглядом звернень відповідними органами, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності, органами об’єднань громадян, 
надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців. 
 Місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх 
посадові особи зобов’язані сприяти депутатові міської ради в організації 
прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших 
необхідних для його депутатської діяльності умов. 



 Пропозиції, заяви та скарги інвалідів Великої Вітчизняної війни та 
учасників бойових дій, учасників в зоні АТО, жінок, яким присвоєно почесне 
звання України «Мати-героїня», розглядаються депутатами міської ради 
першочергово.  
 

Стаття 8. Прийом депутата міської ради. 
 

Депутат міської ради систематично веде прийом громадян і зобов’язаний 
визначити та оприлюднити дні, години, місце прийому виборців, інших 
громадян, вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, 
звернення, заяви і  скарги членів територіальної громади міста, вживати заходів 
щодо забезпечення їх оперативного вирішення. 
 Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на  
особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й 
письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 
письмово або усно, за бажанням громадянина. 
 Прийом громадян депутатами міської ради здійснюється регулярно (не 
менше одного разу на місяць) у відведених приміщеннях чи інших 
приміщеннях, які запропоновані депутатами. Прийом здійснюється згідно із 
затвердженим графіком прийому, який оприлюднюється в міській газеті 
«Баранівські факти» та  розміщується на  офіційному веб-сайті міської ради. 
 Контроль за дотриманням графіків прийому депутатів міської ради 
здійснює апарат міської ради. 
 Депутат  міської ради має право додатково здійснювати прийом громадян 
поза приміщеннями та визначеним спеціальним часом за власним бажанням чи 
необхідністю. 
 

Стаття 9. Діловодство щодо розгляду звернень громадян  
депутатами міської ради. 

 
Усі звернення громадян, які надійшли на прийомі депутата міської ради, 

реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли на 
особистому прийомі до депутата міської ради у день їх надходження (додаток). 

Реєстраційний індекс пропозиції, заяви, скарги ставиться на нижньому 
полі першого аркуша документа праворуч або на іншому вільному від тексту 
місці. Він складається з початкової літери прізвища заявника та порядкового 
номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла (наприклад, Д-401). 

Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що 
забезпечують систематизацію, пошук та аналіз роботи із зверненнями. 

У разі надходження повторних пропозицій, заяв і скарг їм надається 
черговий реєстраційний індекс,  а у відповідній графі «Примітки» журналу 
реєстрації звернень громадян, що надійшли на особистому  прийомі до 
депутата міської ради, зазначається реєстраційний індекс першої пропозиції, 
заяви, скарги. 

 



На верхньому полі першого аркуша повторних пропозицій, заяв і скарг 
праворуч робиться позначка «повторно» і підбирається все попереднє 
листування. 

Пропозиції, заяви і скарги одного й того ж громадянина з одного і того ж 
питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд  до однієї й тієї 
ж організації (дублетні), обліковуються за реєстраційним індексом першої 
пропозиції, заяви і скарги з доданням порядкового номера,  що проставляється 
через дріб, наприклад, Д-401/1, Д-401/2,  Д-401/3. 

Зареєстровані звернення направляються депутатом міської ради, який 
веде  прийом громадян, депутатським зверненням або депутатським 
запитанням (ст.11 цього Положення та ст.ст.13,21 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих  рад») виконавчим органам міської ради та їх посадовим 
особам відповідно до їх  повноважень для розгляду або розглядає особисто  та 
надає відповідь заявнику. 

Звернення визнаються розглянутими лише тільки після того, як прийнято 
рішення і вжито заходів щодо вирішення питань, які порушені у зверненнях. 

Про результати остаточного розгляду звернення робиться помітка в 
журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли на особистому прийомі до 
депутата міської ради, в графі «Результати розгляду звернення». 

 
 

Стаття 10. Порядок застосування депутатського звернення та 
депутатського запитання. 

 
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,  
розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат міської 
ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та  
надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки 
дати йому відповідь не пізніш як  у місячний термін. 

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути 
розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов’язані письмово 
повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку 
розгляду. 

Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про 
що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності,розташованих на території відповідної ради, повинні йому 
повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів. 

Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого 
звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та  
організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у  
встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до 
статті 22 Закону  України «Про статус депутатів місцевих рад». 



 
 

Стаття 11. Контроль за дотриманням законодавства про звернення 
громадян. 

 
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян згідно зі 

ст.28 Закону України «Про звернення громадян» та відповідно до своїх 
повноважень здійснюють депутати міської ради. 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018                                                                       № 1174 
 
Про  звернення депутатів Баранівської  
міської ради до Президента України, Голови  
Верховної Ради України, народних депутатів  
України щодо прийняття законопроекту  
№3112-1 від 02.10.2015 р. Виборчого кодексу  
України 
 
  
    Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  заслухавши звернення голови депутатської фракції міської ради 
Українського об’єднання патріотів –УКРОП» Лисюка Р.М., депутата міської 
ради від ПП «Об’днання «Самопоміч» Курбатова В.А., враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради  з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності  і  етики, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
  1. Схвалити текст звернення до Президента України, Голови Верховної 
Ради України, народних депутатів щодо прийняття законопроекту №3112-1 від 
02.10.2015 р. Виборчого кодексу України (додається).  
 

2. Доручити міському голові  Душку А.О. підписати текст звернення. 
 

3. Надіслати дане звернення Президентові України, Голові  Верховної 
Ради України, народним депутатам України. 
 
 
 
Міський голова                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



Президенту України 
Порошенку П.О. 
 
Голові Верховної Ради України 
Парубію А.В. 
 
Народним депутатам України 

 
Звернення депутатів Баранівської міської ради щодо  

прийняття Виборчого кодексу України 
 

Ми, депутати Баранівської міської ради, від імені членів нашої громади 
закликаємо Вас виконати базові вимоги Революції Гідності, публічні 
передвиборчі обіцянки, надані громадянам України та міжнародній спільноті, 
та письмові зобов’язання перед учасниками Коаліційної угоди політичних сил 
парламенту 2014 року щодо невідкладного впровадження виборчої системи з 
відкритими списками. 

Продовження політичних традицій часів Януковича щодо ігнорування 
публічних обіцянок і вимог громадян України не додає честі чинним політикам 
та лише підтверджує недостатність проведеного оновлення складу парламенту, 
перешкодою чому стала чинна «мажоритарна» складова виборчої системи. 
Адже, боротьбу у мажоритарних виборчих округах ведуть не ідеї та програми, а 
адмінресурс та гроші. Тому шанси на перемогу достойних кандидатів, які не 
володіють потужним фінансовим ресурсом, є мізерними. 

Українській державі критично важливо негайно провести виборчу 
реформу, запровадивши на парламентських виборах пропорційну систему 
виборів з відкритими списками. Ця система дозволяє, з одного боку, зберегти 
принцип політичної структуризації суспільства завдяки участі політичних 
партій, але в той же час гарантує наявність тіснішого зв’язку народного 
депутата з виборцями певного округу. 

Окрім того, за цією виборчою системою громадяни обиратимуть не лише 
партію, але й матимуть змогу впливати на розташування кандидатів в ієрархії 
виборчого списку цієї партії. В цьому і полягає принцип “відкриття” партійних 
списків. 

Незважаючи на всю очевидність причин і наслідків, влада продовжує 
лише імітувати процес виборчої реформи, зокрема щодо розгляду Виборчого 
кодексу, голосування за перше читання якого відбулось ще 7 листопада 2017 
року. 

Сьогодні вже негідно продовжувати аргументувати зволікання виключно 
чисельністю внесених поправок, адже з дати їх внесення пройшло більше 
шести місяців. Складається враження, що влада свідомо затягує цей процес і 



намагається “поховати” Виборчий кодекс під дискусіями навколо правок щодо 
окремих його статей.  

Але українське суспільство не потерпить більше “політичного 
окозамилювання”, воно потребує реальних і швидких змін. У результаті 
впровадження Виборчого кодексу наша країна нарешті отримає шанс 
сформувати достойну політичну еліту та структуровану партійну систему 
замість олігархічних партій, партій-одноденок та іменних проектів під вибори. 
А громадяни України зможуть отримати більший вплив як на формування 
влади, так і на стан справ в країні. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення проведення виборів 
парламенту 2019 року за відкритими списками, просимо невідкладно  
забезпечити розгляд у другому читанні та прийняття в цілому проекту 
Виборчого кодексу (проект № 3112-1 від 02.10.2015) 

Звернення прийнято на двадцять першій сесії міської ради восьмого 
скликання 21 червня 2018 року. 

 
 

Баранівський міський голова     А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1175 
 
Про схвалення звернення депутатів 
Баранівської міської ради про підтримку 
звернення Президента України до 
Вселенського Патріарха Варфоломія щодо 
надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви в Україні 
 

Відповідно до рішення обласної ради від 31.05.2018 р. №1114,  керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити звернення депутатів Баранівської міської ради про підтримку  
звернення Президента України до  Вселенського Патріарха Варфоломія щодо 
надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні (додається). 

 
2. Розмістити звернення  на офіційному сайті міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики 
(Підгурський М.П.). 
 
 
Міський голова                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схвалено 
рішенням  21 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

        від  21.06.2018        № 1175 
 
 
 

Звернення 
депутатів Баранівської міської ради 

про підтримку звернення Президента України 
до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання  Томосу 

про автокефалію Православної церкви в Україні 
 
 

Баранівська міська рада підтримує звернення Президента України Петра 
Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в Україні від 17 квітня 2018 року.  

 
Вважаємо, що рішення Константинопольської Матері-Церкви про 

надання автокефалії Православній Церкві в Україні буде актом глибокої 
історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла 
хрещення.  

 
Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковно-

державному діалогу  в Україні на засадах релігійної свободи та 
міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод 
та релігійних потреб громадян.  

 
Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить 

єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного втручання 
зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.  

 
Закликаємо всі органи центральної та місцевої влади, а також місцевого 

самоврядування всебічно сприяти створенню української автокефальної 
Православної Церкви заради миру і єдності, свободи та процвітання 
Української держави.   
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня   2018р.                                                          № 1176 
  
 

Про затвердження перспективного  
плану  спроможної мережі надання  
первинної медичної допомоги  
на території Баранівської ОТГ 
 
 

  Розглянувши  лист головного лікаря  КНП «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради від 07.06.2018 року №  110, 
відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України  № 178 / 24 від 
06.02.2018 року «Про затвердження порядку формування  спроможних  мереж 
надання ПМД»  та № 504 від 19.03.2018 року «Про затвердження порядку 
надання первинної медичної допомоги», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.05.2018 р. №200 «Про затвердження Плану 
спроможної мережі надання первинної медичної допомоги населенню 
Житомирської області», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи  рекомендації комісії міської ради з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, Баранівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити: 
1.1. Перспективний план формування спроможної мережі надання 

первинної медичної допомоги (далі- ПМД) «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради (додаток 1). 

 1.2. Характеристику наявних (перспективних) місць надання первинної 
медичної допомоги (ПМД) «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради (додаток 2). 

1.3. Транспортне сполучення між населеними пунктами та місцями 
надання первинної медичної допомоги (ПМД) по території доступності (ТД) 
(додаток 3). 

 
 2. Головному лікарю   КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Баранівської міської ради Сусу В.С.  забезпечити організацію 
надання  ПМД  згідно перспективного плану. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови – Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань 



освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
До рішення 21 сесії Баранівської міської ради  

8 скликання від 21.06.2018 №1176 
Перспективний план формування спроможної мережі  

надання первинної медичної допомоги (ПМД)  
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

 Баранівської міської ради 
№ Території 

доступності 
(ТД)* 

Чисельні
сть 

мешканц
ів ТД 

Перелік 
населених 

пунктів, що 
увійдуть до ТД 

Місце надання ПМД 
Тип*

* 
Назва 

населеного 
пункту місця 

ПМД 

Кількість 
населення, 

що 
обслуговує

ться 
1 Центральна 

ТД 
21004 м. Баранівка 

с. Табори 
с. Стара Гута 
с. Вірля 
с. Йосипівка  
с. Лісове 
с. Явне 
с. Ялишів 
 

Ц 
 
 
 
 
 
 
ПЗ 

м. Баранівка 
 
 
 
 
 
 
с. Ялишів 

16187 
в т.ч.: 
 
 
 
 
 
400 

   смт. Полянка 
с. Будисько 

АМ смт. Полянка 1562 

   с. Кашперівка 
с. Озерянка 
с. Гриньки 
с. Жари 
с. Деревищина 

АМ 
 
 
ПЗ 

с. Кашперівка 
 
 
с. Жари 

1405 
 
 
244 

   смт. 
Першотравенськ 
с. Марківка 
с. Глибочок 

АГ 
 
 
ПЗ 

смт. 
Першотравенськ 
с. Марківка 

 
3514 
1132 

2 Переферійна 
ІІ порядку 

 с. Рогачів 
с. Острожок 
с. Млини 
с. Рудня 
с. Климентіївка 

АМ 
ПЗ 
 
 
ПЗ 

с. Рогачів  
 
 
 
с. Климентіївка 

1859 в т.ч.: 
 
 
 
621 

3 Переферійна 
ТД І порядку 

2249 с. Суємці 
с. Володимирівка 
с. Смолдирів 
с. Іванівка 
с. Смолка 
с. Зеремля 
с. Вишнівка 
с. Середня 
с. Берестівка 
с. Ситисько 
с. Мирославль 
с. Зрубок 

АМ 
 
ПЗ 
 
 
ПЗ 
 
 
ПЗ 

с. Суємці 
 
с. Смолдирів 
 
 
с. Зеремля 
 
 
с. Берестівка 

2249 в т.ч.: 
 
790 
 
 
701 
 
 
59 

*- Можливі значення території доступності: ЦТД – центральна ТД, ПТД І порядку – периферійна ТД першого порядку, ПТД 
ІІ порядку – периферійна ТД другого порядку;  
** - Можливі значення типології місць надання ПМД: «Ц» - Центр ПМД, «АГ» - Амбулаторія групової практики, «АМ» - 
Амбулаторія, моно-практики, або «ПЗ» - Пункт здоров’я 
 

Секретар ради                                                           О.В.Самчук 



 
Додаток 2 

До рішення 21 сесії Баранівської міської ради  
8 скликання від 21.06.2018 №1176 

Характеристика наявних (перспективних)місць надання первинної 
медичної допомоги (ПМД)  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» 
 Баранівської міської ради 

*- Можливі значення типології місця надання ПМД: «Ц» - Центр ПМД, «АГ» - Амбулаторія групової практики, «АМ» - 
Амбулаторія, моно – практики, або «ПЗ» - Пункт здоров’я 
 

 
               Секретар ради                                                      О.В.Самчук 

 

№ Місце надання ПМД Графі
к 

робот
и 

Загальна кількість 
лікарів 

Загальна кількість 
молодшого медичного 

персоналу 
Назва населеного 

пункту місця ПМД 
Тип

* 
Розрахунко
ва кількість 

лікарів  
виходячи з 
кількості 
населення 
(фіз..особи) 

Фактичн
а 

кількість 
працююч

их 
(фіз..особ

и) 

Розрахун
кова 

кількість 
молодшог

о 
медичног

о 
персоналу 
(фізособи) 

Фактична 
кількість 

працюючи
х 

(фіз..особи
) 

1 м. Баранівка 
 
с. Ялишів 

Ц 
АГ 
ПЗ 

800 – 

2000 

 

 

800 – 

1612 

12 12 35 
 
 

2 

35 
 
 

2 

2 смт. Полянка АМ 800 – 

1612 
1 1 2 2 

3 с. Кашперівка 
с. Жари 

АМ 
ПЗ 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

1 
 

1 3 
1 

3 
1 

4 с. Суємці 
с. Смолдирів 
с. Берестівка 
с. Зеремля 

АМ 
ПЗ 
ПЗ 
ПЗ 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

1 1 7 
2 
2 
1 

7 
2 
2 
1 

5 с. Рогачів 
с. Климентіївка 

АМ 
ПЗ 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

1 1 6 
2 

6 
2 

6 смт.Першотравенськ 
с. Марківка 

АГ 
ПЗ 

800 – 

1612 

800 – 

1612 

2 1 5 
2 

5 
2 



Додаток 3 
До рішення 21 сесії Баранівської міської ради  

8 скликання від 21.06.2018 №1176 

Транспортне сполучення між населеними пунктами та місцями надання 
первинної медичної допомоги (ПМД)  

по території доступності (ТД) 

*- Можливі значення типології місць надання ПМД: «Ц» - Центр ПМД, «АГ» - Амбулаторія групової практики, «АМ» - 
Амбулаторія, моно практики, або «ПЗ» - Пункт здоров’я 

 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 
 

№ Місце надання ПМД Перелік 
населених 

пунктів, що 
увійшли до ТД 

Відстань від 
населеного 
пункту до 

місця ПМД 
(км) 

Назва населеного пункту 
місця ПМД  

Тип** 

1 м. Баранівка 
 
 
 
 
 
с. Ялишів 
 

Ц 
АГ 
 
 
 

м. Баранівка 
с. Табори 
с. Стара Гута 
с. Вірля 
с. Йосипівка  

0 км 
7 км 
4 км 
7 км 
9 км 

ПЗ 
 
 

с. Ялишів 
с. Лісове 
с. Явне 
 

0 км 
3 км 
5 км 

2 смт. Полянка 
с. Будисько 

АМ 
 

смт. Полянка 
с. Будисько 

0 км 
3 км 

3 с. Кашперівка 
с. Озерянка 
с. Гриньки 
с. Жари 
с. Деревищина 

АМ 
 
 
ПЗ 
 

с. Кашперівка 
с. Озерянка 
с. Гриньки 
с. Жари 
с. Деревищина 

0 км 
2 км 
3 км 
0 км 
3 км 

4 смт. Першотравенськ 
с. Марківка 

АГ 
ПЗ 
 
 

 
с. Марківка 
с. Глибочок 

0 км 
5 км 
3 км 
 

5 с. Рогачів 
с. Острожок 
 
 
с. Климентіївка 

АМ 
ПЗ 
 
 
ПЗ 

с. Рогачів 
с. Острожок 
с. Млини 
с. Рудня 
с. Климентіївка 

0 км 
8 км 
5 км 
7 км 
3 км 

6 с. Суємці 
 
с. Смолдирів 
 
 
 
 
с. Берестівка 
 

АМ 
 
ПЗ 
 
 
ПЗ 
 
ПЗ 

с. Суємці 
с. Володимирівка 
с. Смолдирів 
с. Іванівка 
с. Смолка 
с. Зеремля 
с. Вишнівка 
с. Середня 
с. Берестівка 
с. Ситисько 
с. Мирославль 
с. Зрубок 

0 км 
3 км 
0 км 
3 км 
3 км 
0 км 
3 км 
7 км 
0 км 
3 км 
3 км 
5 км 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
від 21 червня 2018 року                                                    № 1177 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
проектно-кошторисної документації  
на проект: «Будівництво міні-сироварні  
за адресою: с.Рогачів Баранівського  
району Житомирської області»  

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Савчука В.А., 

відповідно до Грантового договору від 29.12.2017 р. № ENI/2017/392-857, 
керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісій міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації  
на проект: «Будівництво міні-сироварні за адресою: с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської області». 
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
 
21 червня 2018 року                                                          № 1178 
                                              
Про внесення змін до  
структури виконавчого апарату 
Баранівської міської ради  
 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (зі змінами), 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до структури виконавчого апарату Баранівської міської 
ради, затвердженої рішенням 20 сесії 8 скликання від 11 травня 2018 року 
№1157 «Про затвердження структури виконавчого апарату Баранівської міської 
ради у новій редакції»: 

1.1. Ввести в структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради 
посаду:  

- Звалювальник дерев відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства. 
 

2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель внести відповідні зміни до штатного розпису працівників 
виконавчого апарату Баранівської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський  голова                                                     А.О.  Душко  
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1179 
 
Про утворення комунального закладу  
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр 
Баранівської міської ради» 

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

Україні»,    ст. 22, 24, 25 Закону України «Про освіту», ст.8, ст. 9 ч.3, ст. 26 ч.2, 
ст.36 ч.3 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291 «Про 
затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 
державного, комунального закладу загальної середньої освіти», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 року №454/31906, 
Положенням про Відділ освіти Баранівської міської ради, затвердженого  
рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 22.12.2017 року 
№781,  Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої та позашкільної освіти, затвердженого рішенням 20 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1147,  враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Утворити комунальний заклад «Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр Баранівської міської ради». 

2.  Затвердити статут комунального закладу «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр Баранівської міської ради» (додаток 1). 

3. Затвердити штатний розпис комунального закладу «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр Баранівської міської ради» (додаток 2). 

4. Провести конкурс на  заміщення посади директора комунального 
закладу  «Баранівський міжшкільний ресурсний центр Баранівської міської 
ради». 

5. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.: 

5.1. Провести державну реєстрацію комунального закладу  «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр Баранівської міської ради» в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 



5.2. Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо 
юридичного оформлення комунального закладу «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр Баранівської міської ради». 

5.3. Призначити директора комунального  закладу «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центру Баранівської міської ради» за результатами 
конкурсного відбору. 

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

 
 
 

Міський голова                                                     А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                 № 1180 
 
Про надання дозволу  
на передачу будівлі 
учбового корпусу №1 
Баранівської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів №2 
ім.О.Сябрук  
Баранівської міської ради 
 
        Відповідно до п.30, п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення міської ради, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на передачу з балансу Баранівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради на баланс 
комунального закладу «Баранівський міжшкільний ресурсний центр 
Баранівської міської ради» будівлі учбового корпусу №1 (приміщення 
майстерні) ін.№10310172 за поштовою адресою вул. Звягельська, 7-е. 

2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З. здійснити всі необхідні дії щодо передачі будівлі учбового 
корпусу №1 (приміщення майстерні) ін.№10310172 за поштовою адресою вул. 
Звягельська, 7-е. 

3. Оформити акт прийому – передачі будівлі учбового корпусу №1 
(приміщення майстерні) ін.№10310172 за поштовою адресою вул. Звягельська, 
7-е згідно вимог чинного законодавства та затвердити на наступній сесії міської 
ради. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Баранівської 
міської ради Н.В. Кокітко. 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1181 
 
Про затвердження акту  
приймання-передачі електричної  
плити 
 
 

Відповідно  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово- комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
      ВИРІШИЛА: 
 
      1. Затвердити акт приймання-передачі з балансу відділу освіти Баранівської 
міської ради (ОНЗ Баранівська гімназія) на баланс «Баранівського професійного 
ліцею електричної плити ПЕ – 4 інвентарний №104491333 у кількості 1 (одна) 
шт., загальна вартість якої становить 6650.00 (шість тисяч шістсот п’ятдесят 
гривень 00 копійок).   
 
      2. Контроль за виконанням рішення покласти першого заступника міського 
голови Кокітко Н.В. 
 
 
Міський голова                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1182 

 
Про затвердження Порядку призначення  
щорічної премії міської ради 
учням та вихованцям закладів загальної середньої, 
позашкільної та спеціальної освіти Баранівської ОТГ 

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

Україні», з метою подальшої реалізації державної політики щодо створення 
сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей і молоді; підтримки та 
стимулювання талановитих дітей і учнівської молоді Баранівської ОТГ, 
враховуючи рекомендації постійної комісії комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення міська 
рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Затвердити Порядок призначення щорічної премії міської ради учням 
та вихованцям закладів загальної середньої, позашкільної та спеціальної освіти 
Баранівської ОТГ, згідно з додатком. 

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

освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення (Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення  21 сесії 8 скликання 

від 21.06.2018 № 1182 
 

 
Порядок 

призначення щорічної премії міської ради учням та вихованцям закладів 
загальної середньої, позашкільної та спеціальної освіти Баранівської ОТГ 

І. Загальні положення 

1.1. Премія міської ради призначається дітям та молоді  віком від 7 до 18 
років за вагомі досягнення, здійснені у навчальному році  (при цьому можуть 
також враховуватися досягнення претендента за попередні роки) за однією з 
номінацій: 

1.1.1. інтелектуальні досягнення – переможці  олімпіад з базових навчальних 
предметів, турнірів, конкурсів-захистів Малої академії наук України, інших 
інтелектуальних конкурсів обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, 
що мають офіційний статус і проводяться Міністерством освіти і науки 
України, Міністерством культури України, Міністерством соціальної політики 
України, Міністерством молоді та спорту України, обласними державними 
адміністраціями; 

1.1.2. творчі досягнення – переможці  (лауреати, дипломанти)  обласних, 
Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, фестивалів, інших культурно-
мистецьких змагань вокального, музичного, хореографічного, театрального, 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; 

1.1.3. спортивні досягнення – переможці та призери спортивних змагань, 
спартакіад, турнірів обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів; 

1.1.4. літературна творчість – переможці обласних, Всеукраїнських та 
Міжнародних літературних конкурсів, мають публікації власних творів у 
престижних виданнях або окремими збірками; 

1.1.5. внесок у розвиток молодіжного руху – активна робота в напрямку 
реалізації молодіжної політики в Баранівській ОТГ, робота з громадськими 
організаціями, волонтерська діяльність, розробка та реалізація  проектів 
Бюджету участі, інших проектів, що спрямовані на популяризацію здорового 
способу життя та розвитку спорту, патріотичне виховання молоді, розвиток 



інтелектуального, підприємницького потенціалу, екологічної свідомості молоді 
тощо. 

1.2. Кількість премій за номінаціями визначається до 1 травня  спеціально 
створеною комісією на підставі внесених пропозицій та затверджується 
розпорядженням міського голови або рішенням виконкому.  

1.3. Склад комісії з призначення премій створюється щорічно і затверджується 
рішенням виконкому на підставі внесених пропозицій відділу освіти, відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту.  

1.4. Щорічна премія міської ради учням та вихованцям закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти Баранівської ОТГ є разовою та не може 
присуджуватися одному й тому ж претенденту двічі. 

ІІ. Процедура призначення щорічної премії 

2.1. Кандидатури на нагородження  щорічною премією міської ради серед учнів 
та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти Баранівської 
ОТГ можуть вноситися  щорічно до 1 травня відділом освіти, відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту,  закладами загальної середньої та 
позашкільної освіти, закладами культури, громадськими організаціями, 
об’єднаннями. 
2.2. Комісії до 1 травня подаються наступні документи: 
- клопотання про призначення премії; 
- відомості про кандидата та копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні 
грамоти тощо), що підтверджують його значні досягнення. 
2.3. Комісія до 15 травня визначає кандидатів на нагородження премією та 
формує списки за відповідними номінаціями. 
2.4. Призначення премій визначеним кандидатам проводиться шляхом 
затвердження рішенням міської ради списків на нагородження щорічною 
разовою премією міської ради. 

ІІІ. Розміри виплати премії 
3.1. Фонд преміювання закладається щорічно в кошторис міської ради. 

3.2. Розміри премій визначаються комісією з призначення премії та 
затверджуються розпорядженням міського голови. 

Секретар ради                         О.В.Самчук 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1183 
 
Про пониження ступеню  та перейменування  
Рогачівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  у зв’язку 
із зменшенням кількості учнів та з метою забезпечення стабільного 
функціонування навчального закладу, створення необхідних умов для рівного 
доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо 
розвитку освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів, враховуючи рішення колегії відділу освіти 
(протокол №2 від 18.02.2018 року), рекомендації постійних комісій, міська рада   

       В И Р І Ш И Л А:   
1.Понизити  ступінь  Рогачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Баранівської міської ради та перейменувати Рогачівську  загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради у Рогачівську гімназію 
Баранівської міської ради.  

2. Доручити директору Рогачівської гімназії Баранівської міської ради 
подати відповідні документи для внесення змін до  відомостей, які містяться в 
ЄДР. 

3. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні 
організаційно-правові заходи щодо реорганізації  Рогачівської 
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Баранівської міської ради у  Рогачівську 
гімназію Баранівської міської ради. 

4. Директору Рогачівської гімназії Баранівської міської ради забезпечити 
дотримання трудового законодавства під час можливого майбутнього 
вивільнення працівників. 

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

 
Міський голова                                                   А.О. Душко  

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1184 
 
 
Про призупинення функціонування філій  
Опорного навчального закладу  
«Баранівська гімназія» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  з метою 
забезпечення підвищення якості освіти, оптимізації та економічної 
ефективності функціонування навчальних закладів, враховуючи рішення колегії 
відділу освіти (протокол №2 від 18.02.2018 року), рекомендації постійних 
комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   

1. Призупинити функціонування філій Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія»:  

- Берестівської ЗОШ Іст.;  
- Мирославльської ЗОШ Іст. 
 
2. Директору Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія»: 
2.1. Забезпечити збереження приміщень та майна філій. 
2.2. Попередити працівників про призупинення функціонування  філій і 

можливе скорочення працівників з дотриманням вимог чинного законодавства 
про працю. 

 
3.Відділу освіти Баранівської міської ради розробити ефективні 

маршрути підвезення дітей. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1185 
 
Про пониження ступеню та перейменування  
 Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  у зв’язку 
із зменшенням кількості учнів та з метою забезпечення стабільного 
функціонування навчального закладу, створення необхідних умов для рівного 
доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо 
розвитку освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів,  враховуючи рішення колегії відділу освіти 
(протокол №2 від 18.02.2018 року),  рекомендації постійних комісій, міська 
рада   

 
       В И Р І Ш И Л А:   
 

      1.Понизити  ступінь  Зеремлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
Баранівської міської ради та перейменувати Зеремлянську загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради у Зеремлянську гімназію  
Баранівської міської ради.  

2.Доручити директору Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради 
подати відповідні документи для внесення змін до  відомостей, які містяться в 
ЄДР. 

3. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні 
організаційно-правові заходи щодо реорганізації  Зеремлянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради у 
Зеремлянську гімназію Баранівської міської ради. 

4. Директору Зеремлянської гімназії забезпечити дотримання трудового 
законодавства під час можливого майбутнього вивільнення працівників. 

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

 
Міський голова                                                   А.О. Душко  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1186 
 
 
Про призупинення діяльності  
Климентіївського ДНЗ 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  у зв’язку 
із зменшенням кількості учнів та недостатністю  фінансування функціонування 
освітніх закладів, з метою створення необхідних умов для рівного доступу 
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку 
освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального використання 
бюджетних коштів,  враховуючи рішення колегії відділу освіти (протокол №2 
від 18.02.2018 року),  рекомендації постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   

1.Провести оптимізацію закладів освіти громади шляхом призупинення  
функціонування  Климентівського дошкільного навчального закладу. 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради: 
2.1. Забезпечити збереження майна закладу освіти. 
2.2. Попередити працівників про призупинення функціонування  

Климентівського дошкільного навчального закладу і можливе скорочення 
працівників з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

2.3.Розробити ефективні маршрути підвезення дітей. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
Міський голова                                                   А.О. Душко  

 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1187 
 
 
Про призупинення діяльності  
Глибочанського ДНЗ  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  у зв’язку 
із зменшенням кількості учнів та недостатністю  фінансування функціонування 
освітніх закладів, з метою створення необхідних умов для рівного доступу 
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку 
освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального використання 
бюджетних коштів,  враховуючи рішення колегії відділу освіти (протокол №2 
від 18.02.2018 року),  рекомендації постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   

1.Провести оптимізацію закладів освіти громади шляхом призупинення  
функціонування  Глибочанського дошкільного навчального закладу. 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради: 
2.1. Забезпечити збереження майна закладу освіти. 
2.2. Попередити працівників про призупинення функціонування  

Глибочанського дошкільного навчального закладу і можливе скорочення 
працівників з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

2.3.Розробити ефективні маршрути підвезення дітей. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1188 
 
Про затвердження Положення про оренду 

комунального майна Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади                

(регуляторний акт) 

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності  
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, 
розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою 
подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до 
міського бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі 
змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про оренду комунального майна Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади  згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди 
комунального майна Баранівської об’єднаної територіальної громади  згідно з 
додатком 2. 

3. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання орендної 
плати за користування майном комунальної власності Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 3.  

4. Затвердити Типовий договір оренди комунального майна Баранівської 
міської  об’єднаної територіальної громади  в оренду згідно з додатком 4. 

5. Визнати таким, що втратили чинність рішення Баранівської міської 
ради від  7 грудня 2011 року № 592  "Про затвердження Методики розрахунку 
орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної 
громади  м.Баранівка". 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення Баранівської міської 
ради від 04.03.2015 року №1873 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності 
територіальної громади міста Баранівка Житомирської області. 



6. Офіційно оприлюднити це рішення на веб-сайті Баранівської міської 
ради. 

7. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 
8. Контроль за 

виконанням цього рішення 

покласти на заступника 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

міської ради Савчука В.А. та на 

комісії: з питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку; з питань житлово-

комунального господарства, 

комунальної власності, 

промисловості, 

підприємництва та сфери 

послуг. 

 
 Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1189 
 
Про затвердження звітів про незалежну 
(експертну) оцінку нежитлових приміщень 
 

  Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Цивільним кодексом  України, Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи  
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва,  та сфери послуг, 
міська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити звіт №4/4844-1 від 18.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлових приміщень загальною площею 22,8 кв.м., що розташовані на 
першому поверсі одноповерхової будівлі колишньої сільської ради та 
знаходяться за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Вірля, 
вул.Центральна,2, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 
28730,00 гривень ( двадцять вісім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок) 
без врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом 
оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
2.Затвердити звіт №4/4844-4 від 18.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлових приміщень загальною площею 52,8 кв.м., що розташовані на 
першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі сільської ради та 
знаходяться за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Суємці 
вул.Савчука Дмитра,2, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки  становить 
67583,00 гривень ( шістдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні  00 
копійок) без врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом 
оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

  
3.Затвердити звіт №4/4844-2 від 18.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлових приміщень загальною площею 58,1 кв.м., що розташовані на 
першому поверсі одноповерхової нежитлової будівлі та знаходяться за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Зеремля, 
вул.Колгоспна,4,  ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 
77467,00 гривень ( сімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім гривень 00 



копійок) без врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом 
оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
4.Затвердити звіт №4/4844-3 від 18.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлових приміщень загальною площею 28,1 кв.м., що розташовані на 
першому поверсі одноповерхової нежитлової будівлі та знаходяться за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Зеремля, 
вул.Колгоспна,4,  ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки  становить 
37467,00 гривень ( тридцять сім  тисяч чотириста шістдесят сім гривень 00 
копійок) без врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом 
оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
5.Затвердити звіт №4875-2 від 24.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлового приміщення   площею 14,9 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі одноповерхової будівлі сільського клубу та знаходяться за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с.Вірля, вул.Центральна,39, 
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки   становить 21456,00 гривень ( 
двадцять одна тисяча чотириста п’ятдесят шість гривень 00 копійок) без 
врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної 
діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
6.Затвердити звіт №4/4844-5 від 18.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлового приміщення  площею 25,1 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі сільської ради та знаходяться за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Суємці вул.Савчука 
Дмитра,2, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки   становить  34018,00 
гривень ( тридцять чотири тисячі вісімнадцять гривень  00 копійок) без 
врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної 
діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
7.Затвердити звіт №4875-3 від 24.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлового приміщення  площею 13,8 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі одноповерхової  будівлі будинку культури та знаходиться  за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с.Мирославль вул.Центральна,2, 
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки    становить 17388,00 гривень ( 
сімнадцять  тисяч триста вісімдесят вісім гривень  00 копійок) без врахування 
ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
8.Затвердити звіт №4875-1 від 24.04.2018 року про незалежну оцінку 

нежитлового приміщення  площею 16,1 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі двоповерхової  будівлі сільського клубу та знаходяться за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с.Озерянка вул.Лесі Українки,1, 
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки   становить 20288,00 гривень ( 
двадцять тисяч двісті вісімдесят вісім  гривень  00 копійок) без врахування 
ПДВ., незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс». 



 
 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва,  та сфери послуг ( Курбатов В.А.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                                     № 1190 
 
Про безкоштовне прийняття у комунальну власність 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
шкафних  регуляторних пунктів та безкоштовну передачу 
їх на баланс ПАТ «Житомиргаз» 
 
          Розглянувши лист Новоград-Волинського відділення  ПАТ «Житомиргаз» 
№zh02 11.2  СЛ-4129-0318 від 14.03.2018 року щодо безкоштовної передачі на 
баланс ПАТ «Житомиргаз» об’єкти газопостачання, які використовуються 
виключно для газопостачання населення для подальшої експлуатації та 
обслуговування, керуючись п.51 ч.2 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада: 
 
      ВИРІШИЛА: 
 
      1. Прийняти безкоштовно у комунальну власність Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади наступні об’єкти газопостачання,  а саме : 
 
№ 
п\п 

                        Назва Рік побудови Орієнтована 
балансова 

вартість, тис.грн. 
1. Шкафний регуляторний пункт 

за адресою: м.Баранівка 
вул.Звягельська,139 

1992   3,0 

2. Шкафний регуляторний пункт 
за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,40 

2002    3,0 

 
       2 .Передати безкоштовно з комунальної власності  на баланс ПАТ 
«Житомиргаз» наступні об’єкти газопостачання, які використовуються 
виключно для газопостачання населення для подальшої експлуатації та 
обслуговування, а саме: 
 
№ 
п\п 

                        Назва Рік побудови Орієнтована 
балансова вартість, 

тис.грн. 
1. Шкафний регуляторний пункт 

за адресою: м.Баранівка 
1992   3,0 



вул.Звягельська,139 
2. Шкафний регуляторний пункт 

за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,40 

2002   3,0 

 
        3. Створити комісію з приймання-передачі шафних регуляторних пунктів у 
складі: 
        Голова комісії: 
Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 
органу ради; 
        
        Члени комісії: 
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради; 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 
Цимбалюк Л.А. – головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – головний 
бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій 
та закупівель Баранівської міської ради; 
Сус І.А. – провідний спеціаліст з комунальної власності відділу містобудування 
та архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради; 
Майструк Я.В. -   провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради;                                                                                                                                                   
Радчук П.Б. – головний інженер  Новоград-Волинського відділення ПАТ 
«Житомиргаз»; 
Пронь І.І. – майстер ГРП ШРП. 
 
      4.Передачу-приймання нерухомого майна оформити згідно з чинним 
законодавством. 
 
      5.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово- 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та заступника міського голови 
Савчука В.А. 
 
Міський голова                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р.          № 1191 
 
 Про включення об’єкту комунальної 
 власності до переліку об’єктів комунальної  
 власності, що підлягають приватизації 
 в 2018 році 
(регуляторний акт) 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про 
необхідність затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2018 році, керуючись Законом України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

            1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2018 році, об’єкт нерухомості комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади – нежитлова 
будівля поліклініки загальною площею 595,4 м.кв., яка розташована в 
м.Баранівка, вул.Соборна,55а. 
 

               2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                            А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання  

 
21 червня 2018  року                                                                           № 1192 
 
Про надання дозволу щодо передачі в оренду 
нежитлових  приміщень комунальної 
власності  Баранівської міської  об’єднаної  
територіальної громади 
 
              З метою раціонального використання нерухомого майна комунальної 
власності Баранівської міської ради, розглянувши клопотання директора ПАТ 
«Укртелеком» Є.Ю.Українця від 12 червня 2018 року, щодо  оренди 
нежитлових приміщень комунальної власності Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади   для розміщення обладнання АТС, керуючись ст.ст.5,9 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
ст.ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг, міська рада: 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлових приміщень шляхом 
проведення конкурсу, а саме: 
- нежитлові приміщення загальною площею 28,1 кв.м., що розташовані на 
першому поверсі нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, с.Зеремля, вул.Колгоспна,4; 
- нежитлове приміщення площею 14,9 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі сільського клубу за адресою: Житомирська область, Баранівський 
район, с.Вірля, вул.Центральна,39;  
- нежитлове приміщення площею 13,8  кв.м., що розташоване на першому 
поверсі адміністративного будинку сільської ради за адресою: Житомирська 
область, Баранівський район, с.Мирославль, вул.Центральна,2; 
- нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м., що розташоване на першому 
поверсі адміністративного будинку сільської ради за адресою: Житомирська 
область, Баранівський район, с.Суємці, вул.Савчука Дмитра,2 
 

2. Оголосити та провести конкурс на право оренди комунального майна 
Баранівської  міської  об’єднаної територіальної громади у відповідності до 
«Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади» та вимог чинного законодавства України. 
 



3. Після закінчення конкурсного відбору заключити договір оренди з 
переможцем конкурсної процедури. 
 
           4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. та на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 

 Міський голова                                                                     А. О. Душко                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання  

 
21 червня 2018  року                                                                      № 1193 
 
Про безоплатне прийняття у комунальну 
власність  Баранівської міської ради  
службової квартири та передача її на  
баланс Баранівської комунальної центральної  
районної лікарні 
 
            Відповідно до ст.26,30,60  Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення Баранівської районної ради від 1 червня 2018 року №420  
«Про безоплатну передачу службового житла» та враховуючи рекомендації 
постійної комісії  з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада: 
ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Баранівської міської ради  
службову квартиру №4 по вул.Луговій,9 в місті Баранівка, загальною площею 
62,3 кв.м., житловою площею 35,0 кв.м., яка складається з 3-ох житлових 
кімнат, кухні, коридору, санвузла, комори, веранди. До квартири відноситься ¼ 
частина сараю, позначеного в плані літерою «Б» та гараж, позначений літерою 
«В». Балансова вартість службової квартири 360000,00 гривень, придбаної за 
кошти спеціального фонду районного бюджету відповідно до Програми по 
забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною 
освітою на 2017-2020 роки. 
 1.1. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) забезпечити 
оформлення акту прийому – передачі відповідно до чинного законодавства. 

2. Передати безоплатно з балансу Баранівської міської ради на баланс 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні службову квартиру №4 
по вул.Луговій,9 в місті Баранівка, загальною площею 62,3 кв.м., житловою 
площею 35,0 кв.м., яка складається з 3-ох житлових кімнат, кухні, коридору, 
санвузла, комори, веранди. До квартири відноситься ¼ частина сараю, 
позначеного в плані літерою «Б» та гараж, позначений літерою «В». Балансова 
вартість службової квартири 360000,00 гривень, придбаної за кошти 
спеціального фонду районного бюджету відповідно до Програми по 
забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною 
освітою на 2017-2020 роки. 
 2.2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) забезпечити 
оформлення акту прийому – передачі відповідно до чинного законодавства. 



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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                           № 1194 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Логвінову В.Д. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр. Логвінову Валерію Дмитровичу, який проживає в 
ХХХХХХХ,  загальною площею 0,0957 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Логвінову Валерію Дмитровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,0957 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0405 га; рілля - 0,0145 га; багаторічні насадження – 0,0407 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХ 

3. Гр. Логвінову В.Д.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                     А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                           № 1195 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Бондарчук Л.М. 
 

      Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,124,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду гр.Бондарчук Любові Миколаївні, яка проживає в 
ХХХХХХХ  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Бондарчук Любові Миколаївні в довгострокову оренду терміном на 49 
(сорок дев,ять) років в оренду земельну ділянку комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0549 га; рілля - 
0,1789 га; багаторічні насадження – 0,0162 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

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

3. Гр. Бондарчук Л.М.: 
3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно до 

чинного законодавства. 
3.2. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або 

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

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

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



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

 
Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                           № 1196 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Чернецькому В.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр.Чернецькому Володимиру Марціновичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Чернецькому Володимиру Марціновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
пров.Шкільний,3, в межах ХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0450 га; рілля - 0,1050 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820656300:01:001:0216. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                А.О.Душко 
            



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                           № 1197 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Дреус В.Д. 
 

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

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр.Дреус Вірі Дмитрівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1687 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Дреус Вірі Дмитрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1687 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0524 га; рілля - 0,0912 га; багаторічні насадження- 0,0251га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Дреус В.Д.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

21 червня  2018р.                                                                                           № 1198 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Турбан Н.Т. 
 

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

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр. Турбан Надії Трифонівні, яка проживає по 
ХХХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1058 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Турбан Надії Трифонівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1058 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0377 га; рілля - 0,0566 га; багаторічні насадження – 0,0115 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Турбан Н.Т.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

21 червня  2018р.                                                                                           № 1199 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Шелемет’євій Р.Г. 
 

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

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр. Шелемет’євій Раїсі Григорівні, яка проживає по 
ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр. Шелемет’євій Раїсі Григорівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0255 га; рілля - 0,1932 га; багаторічні насадження – 0,0313 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Шелемет’євій Р.Г.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного  
середовища. 
 
Міський голова                                                               А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                           № 1200 
 

 
 Про надання дозволу на 
 виготовлення детального 
 плану території  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки в м.Баранівка, вул.Польова,1-а, загальною 
площею 0,2300 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.  
     2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за 
виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
     3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до чинного 
законодавства. 
    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                          № 1201 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Сторожишину Ю.І. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Сторожишину Юзефу Івановичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр. Сторожишину Юзефу Івановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: рілля – 0,2500 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
ХХХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Сторожишину Ю.І.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                          № 1202 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Бондарчуку М.П. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Бондарчуку Миколі Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,3820 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Бондарчуку Миколі Петровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,3820 га, в тому числі: рілля – 0,3820 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Бондарчуку М.П.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                       № 1203 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Бугаю В.М. 

 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Бугаю Вадиму Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,0500 га для ведення особистого селянського господарства ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

    2. Передати гр.Бугаю Вадиму Михайловича у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                               
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0500 га, в тому числі: рілля – 0,0500 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                       № 1204 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Погосян Н.П. 

 
 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Погосян Надії Пилипівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,7900 га 
для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХХХ, Баранівського 
району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

    2. Передати гр.Погосян Надії Пилипівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,7900 га, в тому числі: рілля – 0,7900 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Погосян Н.П.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                         № 1205 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

Розглянувши заяви гр.Ковальчука В.А., гр.Савича С.М., гр.Лазюти М.М.,    
гр.Олійник О.А., гр.Блиндюка М.П. про припинення права користування земельною 
ділянкою для ведення особистого селянського господарства та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку в зв’язку з добровільною відмовою, керуючись ст.12,141 
Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії міської ради з земельних питань, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

            1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ковальчуку Володимиру 
Андрійовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХХХХ. 
Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу громадської та житлової 
забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Савичу Сергію 
Миколайовичу який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХХХ в м.Баранівка Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Лазюті Миколі 
Михайловичу який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,5800 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХ, Баранівського району Житомирської 
області. Передати земельну ділянку до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Олійник Оксані 
Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХ Баранівського району Житомирської області, 
загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по 
ХХХХХХХХ Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади. 

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Блиндюку Миколі 
Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,4400 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 
 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони  навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                             Душко А.О. 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                      № 1206 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  

 
 
     Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного кодексу 

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

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення. 
          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
зазначеним у додатку, подати проекти землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про їх затвердження та передачі земельних ділянок у власність.  

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

 
 

 
Міський голова                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



        Додаток 
до рішення 21 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                                від    21.06.2018р. № 1206 
 
 
№ 
з/
п 

Прізвище, ім,я та 
по-батькові, 

адреса 
проживання 

Площа 
земель

ної 
ділян-
ки, га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянського 
господарст-

ва, га 

Місце 
розташування 

земельної ділянки 

1 Вишнівська Ольга 
Григорівна, 
ХХХХХХ 

0,10  0,10  

2 Пасемішин Сергій 
Миколайович, 

с.Глибочок 

0,10  0,10  

3 Лисюк Надія 
Василівна, 
ХХХХХХ 

0,20  0,20  

4 Ободєєва Тетяна 
Анатоліївна,  
ХХХХХХХ 

0,40  0,40  

5 Присяжнюк Тетяна 
Василівна, 

ХХХХХХХ 

0,05  0,05  

6 Пашкевич Йосип 
Петрович, 
ХХХХХХ 

 

0,76 0,25 0,51  

7 Кузьмінська 
Станіслава 
Домініківна 
ХХХХХХ 

0,47  0,47  

8 Пашкевич  Оксана 
Анатоліївна, 

ХХХХХХ 
 

0,15 0,10 0,05  

9 Окончик Олексій 
Володимирович, 

ХХХХХХ 

  0,10 0,10   

10 Лазюта Тетяна 
Володимирівна, 

ХХХХХХХ 

0,58  0,58  

11 Краєвський 
Анатолій 

Романович, 
ХХХХХХХ 

0,20  0,20  

12 Вигівська Оксана 
Миколаївна, 
ХХХХХХХ 

0,15 0,10 0,05  

13 Ганьба Ірина 0,10 0,10   



Станіславівна,  
ХХХХХХХ 

14 Наследова Галина 
Василівна, 
ХХХХХХ 

0,20  0,20  

 
 
 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                                         № 1207 
 
Про внесення змін до додатку рішення  
20 сесії 8 скликання від 11.05.2018 р. 
 №1131 

 
 

     Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
додатку рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1131 в 
зв’язку з допущенням технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Внести зміни до додатку рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.05.2018 р. №1131 «Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства», а 
саме, в додатку даного рішення прізвища «Супронець» замінити на прізвище «Супрунець», 
прізвище «Котовий» замінити на прізвище «Кошовий», прізвище «Маслюк» замінити на 
прізвище «Масюк». 
            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

 
 

 
Міський голова                                                                                    А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня  2018 р.                                    № 1208 
 
Про передачу в оренду земельної  ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної  громади для  
розміщення та експлуатації  основних,  
підсобних і допоміжних  будівель та споруд  
підприємств  переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості ТОВ «Українська  
промислова компанія «Крок» 
 
         Розглянувши клопотання директора ТОВ Українська промислова компанія «Крок» про 
передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, статут ТОВ «Українська промислова компанія 
«Крок», свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,  керуючись 
ст.12,93,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА:     

1.Передати ТОВ «Українська промислова  компанія «Крок», юридична адреса якої: 
вул.Героїв Пожежних,122 в м.Житомирі, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,2366 
га по вул.Першотравенській,2 в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:004:1578. 
 

   2. Присвоїти даній земельній ділянці поштову адресу: вул.Першотравенська,2. 
 

         3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,2366 га в 
розмірі  8 % віднормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської   ради. 
 

            4.   ТОВ «Українська промислова  компанія «Крок» в особі директора Блонського Д.Ю: 
         4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його згідно 
чинного законодавства. 
 



         4.2.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або 
повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 
 
         4.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України.  
 
         4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих  інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
          5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                     А.О.Душко  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                                                      № 1209 
 
 
Про затвердження технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських  
будівель і споруд гр.Шикирявому О.В., 
гр.Шикирявій Н.М. 

 
 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада  

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у спільну часткову власність гр.Шикирявому Олександру 
Васильовичу та гр.Шикирявій Наталії Миколаївні, які проживають в ХХХХХХХХХ, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

 
2. Передати гр.Шикирявому Олександру Васильовичу та гр.Шикирявій Наталії 

Миколаївні у спільну часткову власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0579 га; рілля - 0,0278 га; багаторічні насадження – 0,0143 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

          3. Гр.Шикирявому О.В. та гр.Шикирявій Н.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно 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 комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
 

Міський голова                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21.06.2018р.                                                                                                    № 1210 
 
Про погодження затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва, 
яка розташована за межами населених 
пунктів 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів, 
розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області №18-6-0.334-3467/2-18 від 14.05.2018 р.,  керуючись розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Погодити затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею 8,9399 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПП 
«Галекс-Агро». Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту  Рогачівського 
старостинського округу на території Баранівської ОТГ і належить до земель 
сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820684800:07:000:0566. 

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

 
 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
            
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                                 № 1211 
 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Ковальчук Т.С. 
 

 
Розглянувши заяву гр.Ковальчук Т.С. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

в м.Баранівка, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.08.2014 р., з метою 
впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Присвоїти поштову адресу: ХХХХХХХ земельній ділянці для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка належить на праві 
власності гр.Ковальчук Тетяні Сергіївні. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1212 
 
Про надання дозволу на 
виготовлення детальних 
плану території  
 

Розглянувши клопотання начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З., заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради  
Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення детальних планів території земельних ділянок 
під закладами освіти, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул.Соборній,40а в м.Баранівка 
Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,7524 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (Баранівський дошкільний заклад комбінованого 
типу «Сонечко»). Кадастровий номер земельної ділянки – 1820610100:01:002:0035). 
         2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул.Шкільній,11 в смт.Полянка 
Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,8645 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст.).  
         3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул.Центральній,12 в с.Вірля Баранівського 
району Житомирської області загальною площею 0,1850 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти. 
         4. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельних ділянок загальною площею 2,4000 га, в тому числі: по 
вул.Звягельській,17 – 1,7000 га; по вул.Звягельській,7е – 0,1000 га; по вул.Звягельській,7є – 
0,6000 га, в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (Баранівська загальноосвітня школа №2 
ім.О.Сябрук).  
         5. 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. 
         6. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
         7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища.  

 
Міський голова                                                                                         А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р              № 1213 
 
Про припинення дії договору 
оренди землі гр.Задорожного Є.М. 
 

     Розглянувши заяву гр.Ковальчук Р.М., яка є представником Задорожного Є.М. про 
припинення дії договору оренди землі в зв’язку з продажем нерухомого майна, довіреність 
від 07.05.2015 р., договір купівлі-продажу квартири від 06.04.2018 р., керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0355 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХХ, який 
укладений 08.08.2017 р. між гр.Задорожним Євгенієм Мирославовичем та Баранівською 
міською радою. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 
         2. Гр.Задорожному Є.М. 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 комісію з питань  
   земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р                                                                     № 1214 
 
Про припинення дії договору 
оренди землі гр.Демчишиної І.І. 
 

     Розглянувши заяву гр.Демчишиної І.І. про припинення дії договору оренди землі в 
зв’язку з викупом земельної ділянки, договір купівлі-продажу від 05.06.2018 р., керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1059 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування в 
ХХХХХХХХ, який укладений 20.02.2018 р. між гр.Демчишиною Іриною Іванівною та 
Баранівською міською радою. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 
         2. Гр.Демчишиній І.І. 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 комісію з питань  
   земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
Міський голова                                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р.                                                   № 1215 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у 
власність гр.Дегтяруку М.Й. 

 
 
    Розглянувши заяву гр.Дегтярука М.Й., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
що перебуває в користуванні гр.Дегтярука Миколи Йосиповича, який проживає в 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського 
господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення. 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Дегтяруку М.Й. 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

 
 

Міський голова                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                          № 1216 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд з подальшою передачею у власність 
гр.Олійнику О.О. 

 
 

    Розглянувши заяву гр.Олійника О.О., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Олійнику Олександру Олексійовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до земель житлової та громадської забудови. 
           2.Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Олійнику О.О. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

 
 
Міський голова                                                                                    А.О.Душко 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                              № 1217 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у  
власність громадян 

 
 
       Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад» та рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

     1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарства громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення.  
     2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Подати проекти 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про їх затвердження та 
передачі земельних ділянок у власність.  
     3. Встановити, що дане рішення набуває чинності після моменту передачі земель 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну відповідно до акту 
прийняття-передачі. 

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

 
 
Міський голова                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 



 
                     Додаток до рішення 

                                                                                       21 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                       міської ради 

                                                                                                   21.06.2018р. № 1217 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Талько Тарас 
Володимирович 

  2,0000 

2 Цимбалюк 
Володимир 
Володимирович 
 

  2,0000 

3 Присяжнюк Віктор 
Федорович 

  2,0000 

4 Тимощук Олександр 
Михайлович 

  2,0000 

5 Свінціцький 
Олександр 
Миколайович 
 

  2,0000 

6 Гайдайчук Микола 
Миколайович 

  2,0000 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                              № 1218 
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для  
ведення особистого селянського господарства  
з подальшою передачею у власність громадян 

 
 
     Розглянувши заяви громадян, заслухавши інформацію начальника відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради Шевчук О.Г. про те, що в даний час на території Баранівської ОТГ обмежені 
землі запасу сільськогосподарського призначення, тому при наданні цих земель необхідно 
надавати перевагу жителям нашого регіону, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення, 
в зв’язку з обмеженою кількістю земель запасу даної категорії. 
         2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у додатку, звернутися з заявами про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства до органів місцевого самоврядування за 
місцем реєстрації. 

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

 
 
   Міський голова                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Додаток до рішення 



                                               21 сесії 8 скликання                                 
                                               Баранівської міської ради 

                                                                                                          21.06.2018р. № 1218 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Левченко Віктор 
Анатолійович 

  2,0000 

2 Макарчук Ігор 
Григорович 

  2,0000 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                        № 1219 
 
Про передачу у власність земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для будівництва та  
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  
гр.Ковальчук А.В. 

 
 

         Розглянувши заяву гр.Ковальчук А.В. про передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Передати гр.Ковальчук Аліні Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХ, у власність 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської територіальної громади для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
загальною площею 0,0355 га по ХХХХХХХХ. Кадастровий номер земельної ділянки: 
ХХХХХХХ. 
        2. Гр.Ковальчук А.В.: 
        2.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 
кодексу україни. 
        2.2. 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 комісію з питань  
   земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
   середовища. 
 
 

 
   Міський голова                                                                     А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018 р.                                                                                          № 1220 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд з подальшою передачею в оренду  
гр.Любчику М.О. 
 

      Розглянувши заяву гр.Любчика М.О., будівельний паспорт на забудову земельної 
ділянки, керуючись ст.12,40,93,124,125,126 Земельного Кодексу України, Законом України 
«Про оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

              1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади гр.Любчику Михайлу Олексійовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХ, орієнтовною загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  
ХХХХХХХ та належить до земель житлової та громадської забудови. 
             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держземагенства. Гр.Любчику М.О. подати  
проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його  
затвердження  та передачі земельної ділянки  в оренду. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                     А.О.Душко 

 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                                                                                          № 1221 
 
 
Про встановлення ставок  
земельного податку на 2019 рік 
(регуляторний акт) 

 
      На виконання вимог пунктів 12.3,12.4 статті 12 Податкового кодексу України, 

відповідно до ст.143 Конституції України, ст.10,12,274-277 Податкового кодексу України,, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме: 
             1.1 За земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні громадян, 
зайняті житловим фондом, автостоянки для зберігання особистих транспортних засобів 
громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-
будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і 
дачними будинками, господарськими та іншими будівлями і спорудами, багаторічними 
насадженнями, - у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 
             1.2 За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у 
власності або користуванні громадян, - 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки. 
             1.3 За земельні ділянки, які перебувають у власності та постійному користуванні 
об,єднання співвласників багатоквартирних будинків для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки. 
             1.4 За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб, для всіх видів цільового призначення, крім тих, які зазначені 
в п.1.1, п.1.2, п.1.3 даного рішення, - 1 розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 
             1.5 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання (крім державної та комунальної форми власності), - у розмірі 3 відсотків від 
їх нормативної грошової оцінки. 
             2. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких не проведено, крім земель сільськогосподарського 
призначення, у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області. 
             3. Встановити на 2019 рік ставки земельного податку за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у 
розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища (Остудімов А.О.), постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                      № 1222 
 
Про розгляд заяв громадян про  
надання дозволу на виготовлення  
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  

 
 
     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про те, що в даний 
час на території Баранівської об’єднаної територіальної громади в межах населених пунктів 
відсутні земельні ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності, які придатні для надання громадянам у власність для ведення особистого 
селянського господарства, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад»  та рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, які зазначені у додатку до цього рішення. 
          2. Розглянути заяви громадян відповідно до додатку, після передачі земель 
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів) у 
комунальну власність Баранівської об’єднаної територіальної громади.  

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

 
 

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Додаток 

         до рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської   
         міської ради   від 21.06.2018р. № 1222 

 
№ з/п Прізвище, ім,я та по 

батькові  
Адреса проживання 

1 Чорноус Людмила 
Францівна 

 

2 Олійник Олександр 
Олексійович 

 

3 Остапчук Оксана Петрівна  
4 Остапчук Володимир 

Юрійович 
 

5 Нестерук Михайло 
Іванович 

 

6 Семенюк Леся Миколаївна  
7 Гайдай Віктор Петрович  
8 Вишнівська Валентина 

Юлісівна 
 

9 Свінціцька Леся 
Володимирівна 

 

10 Гайдай Наталія Михайлівна  
11 Корнійчук Олена 

Олександрівна 
 

12 Власюк Оксана Андріївна  
13 Мочернак Тарас 

Васильович 
 

14 Дем,яненко Іван Вікторович  
15 Бродовський Ігор 

Станіславович 
 

16 Бродовська Маргарита 
Миколаївна 

 

17 Бродовська Валентина 
Григорівна 

 

18 Мхітарян Олена Вікторівна  
19 Дем,яненко Андрій 

Вікторович 
 

20 Дем,яненко Юлія Ігорівна  
21 Васильков Вадим 

Миколайович 
 

22 Лезур Микола Григорович  
23 Бабюк Оксана Антонівна  
24 Бахмутова Людмила 

Іванівна 
 

25 Папуга Жанна Сергіївна  
26 Панчук Валентина 

Володимирівна 
 

27 Семенюк Ніна 
Володимирівна 

 

28 Камінська Оксана Сергіївна  
29 Супрунов Віктор 

Володимирович 
 



30 Супрунов Сергій 
Володимирович 

 

31 Супрунова Валентина 
Миколаївна 

 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                          № 1223 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд гр.Черкавській Ж.С. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Черкавській Жанні Станіславівні, яка проживає по ХХХХХХ, загальною площею 0,1500 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

   2. Передати гр.Черкавській Жанні Станіславівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: рілля – 0,1051 га, землі під житловою 
забудовою – 0,0449 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Черкавській Ж.С.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 
  

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                          № 1224  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд гр.Бугаю В.М. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Бугаю Вадиму Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

   2. Передати гр.Бугаю Вадиму Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0575 га, землі під житловою забудовою – 0,0425 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                 А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                          № 1225 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд гр.Погосян Н.П. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Погосян Надії Пилипівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

   2. Передати гр.Погосян Надії Пилипівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,2500 га, в тому числі: рілля – 0,0433 га, багаторічні насадження – 0,0898 га, землі 
під житловою забудовою – 0,1169 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Погосян Н.П.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                        № 1226 
 
Про розгляд клопотання ТОВ 
«Сайенс Інновейшн Продакшн» 
про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади  

 
          Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн»                   
Нікуліна Д.О. про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва сонячної 
електростанції, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Сайенс Інновейшн 
Продакшн» в наданні дозволу на передачу в оренду земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної громади для будівництва сонячної електростанції 
загальною площею 11,92 га в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області (кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:003:0725), в зв’язку з тим, 
що дана земельна ділянка належить до земель сільськогосподарського призначення та 
використовується для випасання худоби. 

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

 
   Міський голова                                                                   А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1227 
 
 
Про надання дозволу на 
виготовлення детальних 
плану території  
 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення детальних планів території земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, які передбачені для продажу на земельних 
торгах, керуючись ст.12,135,136,137 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних 
торгах, по вул.Першотравенській,21б в м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області загальною площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(АЗС). Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0939). 

 
         2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах, по 
вул.Першотравенській,2ж в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області 
загальною площею 0,0805 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості.  Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1344). 
 
         3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах, по 
вул.Звягельській,7в в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області загальною 
площею 0,0083 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:004:1556). 
 
         4. 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. 



 
         5. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
 
         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р.                                                               № 1228 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для  
будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти 

 
     Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, керуючись ст.12,39,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (Полянківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступеня) загальною площею 0,8645 га в по вул.Шкільній,11 в смт.Полянка 
Баранівського району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до земель 
житлової та громадської забудови. Кадастровий номер ділянки: 1820656300:01:001:0087. 

 
           2.Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          Душко А.О. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

21 червня  2018р.                                                               № 1229 
 
Про внесення змін до рішення  
4 сесії 7 скликання від 17.03.2016 р. 
№130 

 
 

    Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 4 
сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 17.03.2016 р. №130 в зв’язку з допущенням 
технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення 4 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від     
17.03.2016 р. №130 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, з подальшою передачею в оренду ФОП             
Душку О.А.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «орієнтовною площею 0,0500 га» 
замінити на слова «орієнтовною площею 0,0900 га». 
 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                      А. О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 р.                                              № 1230 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

 
 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, керуючись ст.12,38,39,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

         1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною 
загальною площею 2,4000 га, в тому числі: 1,7000 га – вул.Звягельська,17; 0,1000 га – 
вул.Звягельська,7е; 0,6000 га – вул.Звягельська,7є, для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти (Баранівська загальноосвітня школа №2 ім.О.Сябрук). Дані 
земельні ділянки відносяться до категорії земель житлової та громадської забудови. 
      2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та 
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.   
       3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 17.02.2017 р. №133 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування 
будівель закладів науки та освіти (Баранівська загальноосвітня школа №2 ім.О.Сябрук)». 
        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

 
Міський голова                                                                      А. О. Душко  

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 
21 червня  2018 р.                                    № 1231 
 
Про передачу в оренду земельної  
ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі  
Баранівській райспоживспілці та  
Баранівському споживчому товариству 
 
         Розглянувши клопотання голови правління РСС Починка М.П. та голови споживчого 
товариства Курбатова А.Б. про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12,38,39,93,124,125 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 
ВИРІШИЛА:     

         1. Передати Баранівській районній спілці споживчих товариств, юридична адреса якої: 
м.Баранівка, Площа Волі,1, та Баранівському споживчому товариству, юридична адреса 
якого: м.Баранівка, вул.Соборна,5, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0871 га по 
вул.Соборній,5 в межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:001:1026. 
         2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0871 га в 
розмірі  9 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської   ради. 

            3. Голові правління РСС Починку М.П. та голові СТ Курбатову А.Б.: 
         3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його згідно 
чинного законодавства. 
         3.2.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або 
повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 
         3.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України.  
         3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих  інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
          4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                                                                    А.О.Душко  

   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня  2018р.                                                                                                           № 1232 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Іванову В.В. 
 
 

      Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,124,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду гр.Іванову Віктору Володимировичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХ  загальною площею 0,0228 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

   2. Передати гр.Іванову Віктору Володимировичу в довгострокову оренду терміном на 
49 (сорок дев,ять) років в оренду земельну ділянку комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХХ, площею 0,0228 га, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0151 га; рілля - 
0,0077 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

   3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0228 га в 
розмірі 0,3% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

    3. Гр. Іванову В.В.: 
    3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно 

до чинного законодавства. 
    3.2. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі або 

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

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



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

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

 
 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
   БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1233 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території земельної 
ділянки комунальної  власності  
Баранівської міської ради 
 

 
 Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

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

ВИРІШИЛА: 

        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в м.Баранівка, вул.Соборна, на якій розташований «Сквер 
відпочинку». Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:001:0236. 
         2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за 
виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
         3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1234 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі 
зміною цільового призначення з земель 
для ведення особистого селянського  
господарства на землі для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості 
 

 
  Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення, 
керуючись ст.12,20,33,65,66,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,1600 га, яка 
розташована в с.Рогачів Баранівського району Житомирської області, зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 1820684800:06:001:0117. 
        2. Баранівській міській раді після затвердження проектної документації зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1235 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі 
зміною цільового використання з земель 
для будівництва та обслуговування  
будівель ринкової інфраструктури на  
землі для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови  
 

 
 Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового використання, 
керуючись ст.12,20,39,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель житлової 
та громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади загальною площею 0,1645 га, яка розташована по вул.Звягельській,7б в м.Баранівка 
Житомирської області, зі зміною цільового використання з земель для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури на землі для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови (будівництво прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру). Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820600000:01:004:1371. 
        2. Баранівській міській раді після затвердження проектної документації зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1236 
 
 
Про затвердження «Детального плану 
території розміщення будівлі прозорого 
офісу з блокованими приміщеннями 
торгово-тренінгового центру за адресою: 
вул.Звягельська,7Б, м.Баранівка, 
Баранівський район, Житомирська область» 
 

 
 Розглянувши «Детальний план території розміщення будівлі прозорого офісу з 

блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру», враховуючи протокол 
громадських слухань від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території розміщення будівлі прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул.Звягельська,7Б, 
м.Баранівка, Баранівський район, Житомирська область», який розроблений ТОВ «ЮБК 
Комплекс». 
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1237 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб на землях  
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

 
 Розглянувши проект землеустрою щодо впорядкування території, керуючись 

ст.12,39,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб на землях житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0800 га, яка розташована по 
вул.Звягельській в м.Баранівка Житомирської області для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:001:1033. 
        2. Баранівській міській раді після затвердження проектної документації зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1238 
 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки в місті 
Баранівка, загальною площею 2,0000 га 
зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського  
господарства на землі промисловості, 
зв’язку, енергетики» 
 

 
 Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 

враховуючи протокол громадських слухань від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка, загальною 
площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, 
зв’язку, енергетики», який розроблений ФОП Микитенком В.А. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:003:0724. 
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1239 
 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки в місті 
Баранівка по вулиці Шевченка,60,  
загальною площею 0,0343 га зі зміною 
цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення  
для ведення особистого селянського 
господарства на землі житлової та 
громадської забудови для будівництва  
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд» 
 

 
 Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 

враховуючи протокол громадських слухань від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці 
Шевченка,60, загальною площею 0,0343 га зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:0252. 
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1240 
 
 
Про затвердження «Детального плану території  
(земельна ділянка комунальної власності  
загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів  
Баранівського району Житомирської області  
(кадастровий номер 1820684800:06:001:0117)  
зі зміною цільового призначення з земель  
сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства 
на землі промисловості, транспорту, зв’язку,  
енергетики, оборони та іншого призначення 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних та допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості» 
 

 
  Розглянувши «Детальний план території», враховуючи протокол громадських слухань 

від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території (земельна ділянка комунальної власності 
загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів Баранівського району Житомирської області 
(кадастровий номер 1820684800:06:001:0117) зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», який розроблений ФОП 
Микитенком В.А.  
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 
 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1241 
 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки в місті 
Баранівка по вулиці Івана Франка для 
зміни цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства 
на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення 
для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об’єктів  
енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій» 
 
 

 
 Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 

враховуючи протокол громадських слухань від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці 
Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій», який розроблений ФОП Микитенком В.А.  
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018р.                                     № 1242 
 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельних ділянок для  
будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в місті Баранівка 
по вулиці Івана Франка (район 
бувшого льонозаводу) з навколишнім 
оточенням» 

 
 
 Розглянувши «Детальний план території земельних ділянок», враховуючи протокол 

громадських слухань від 19.06.2018 р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити «Детальний план території земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в місті Баранівка по 
вулиці Івана Франка (район бувшого льонозаводу) з навколишнім оточенням», який 
розроблений ФОП Микитенком В.А.  
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8  скликання 

 
21 червня 2018                                                                                 №1243                                                                     
 
Про затвердження Програми поводження 
з  твердими  побутовими відходами по   
Баранівській  міській об’єднаній  
територіальній  громаді на 2018 - 2022 рр. 
 
        З  метою зменшення впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного 
стану населених  пунктів та  умов проживання мешканців, створення системи 
поводження з ТПВ заснованої на нових технологіях  та відповідно до п. 22 ч. 1 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 
України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження 
програми поводження з твердими побутовими відходами", Постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки", 
відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про затвердження 
Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими 
побутовими відходами",  міська  рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 
        1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 
2018-2022 роки (додається). 
 
        2. Структурним підрозділам Баранівської  міської  ради забезпечити  
виконання  заходів, передбачених Програмою поводження з  твердими  
побутовими відходами по  Баранівській  міській об’єднаній територіальній  
громаді на 2018 - 2022 р.р.  
 
        3. Управлінню  фінансів Баранівської  міської  ради (Василевський О.В.) 
щорічно  передбачати в  бюджеті  громади  кошти  на  реалізацію  Програми у  
межах  наявних  фінансових  ресурсів. 
        4. Визнати виконавцем послуг по збиранню,  вивезенню та захороненню 
ТПВ по  населених  пунктах  Баранівської міської об’єднаної територіальної  
громади і створення системи поводження з ТПВ заснованої на нових 



технологіях  відділ  благоустрою  та  житлово-комунального  господарства 
Баранівської  міської  ради (Виховський  С.А.). 
 
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань 
житлово-комунального господарства , комунальної  власності, промисловості, 
підприємництва  та  сфери  послуг (Курбатов В.А.) 
 
 
Міський  голова                            А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
 21 червня   2018р.                                                          № 1244 
  
 
 

Про розгляд електронної петиції 
 
 
 Відповідно до Закону Україну «Про внесення змін до Закону України 
«Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 
петиції»,  керуючись ст.25,  ч.8 ст.46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» враховуючи рекомендацію спеціальної комісії по 
регулюванню чисельності безпритульних тварин, затвердженої рішенням 
виконавчого комітету від 31.05.2018 р. №107, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Електронну петицію щодо регулювання чисельності безпритульних 
тварин на території Баранівської ОТГ взяти до відома. 
 
 2.  Спеціальній комісії міської ради по регулюванню чисельності 
безпритульних тварин (Савчук В.А.),  відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради (Виховський С.А.) визначити Порядок 
скорочення чисельності тварин методом ВСВ (відлов – стерилізація – 
вакцинація від сказу і повернення на місце перебування) на території 
Баранівської ОТГ. 
 
 3. Рекомендувати авторам електронної петиції взяти участь в написанні 
проекту «Щодо регулювання чисельності безпритульних тварин на території 
ОТГ» в Бюджеті участі – 2018 Баранівської міської ради. 
 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого комітету Савчука В.А. 
 
 
Міський голова      А.О.Душко 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія 8 скликання 

 
  21 червня  2018р.                                                             № 1245 
 
Про внесення змін до рішення  
міської ради від 17.02.2017 р. №74 
 
 
 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  відповідно до листа Баранівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини від 14.06.2018 р. №102, враховуючи рекомендації 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Доповнити Розділ ІІІ Програми оздоровлення від сказу території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. №74 
наступними пунктами: 
 - виділити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 
придбання одноразових шприців для проведення профілактичної вакцинації 
антирабічною вакциною; 
 - виділити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 
придбання паливо-мастильних матеріалів, які будуть використовуватися для 
доставки патматеріалу в м.Житомир для дослідження на сказ та для виїзду на 
проведення антирабічної вакцинації. 
 
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 20 сесії 8 скликання 
міської ради від  11 травня 2018 року №1148. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку міської 
ради (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                        А.О.Душко 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                      № 1246 
 
Про внесення змін  до рішення  
16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради  
від 22.12.17р.  № 786 «Про замовлення   
проектно-технічних  документацій  
управлінням надання соціальних послуг  
Баранівської міської ради»  
  
 З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації за 
адресою: вул. Зв’ягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області  та 
продовження робіт по внутрішньому ремонту та утепленні приміщення, 
враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
        1. Викласти абзац другий п.1 рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради № 786 від 22.12.2017 року «Про замовлення проектно-
кошторисних  документацій управлінням надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради» в наступній  редакції: 
-  «Капітальний ремонт приміщення для організації багатофункціонального 
центру реабілітації за адресою: вул. Зв’ягельська, 66, м.Баранівка  
Житомирської області» (перша черга). 

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

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
21 сесія 8 скликання 

 
21 червня 2018 року                                                      № 1247 
 
Про затвердження   проектно- кошторисної 
документації на капітальний ремонт  
приміщення для організації багатофункціонального 
центру реабілітації за адресою: 
вул. Зв’ягельська, 66, м.Баранівка   
Житомирської області» (перша черга). 
   
 Згідно з «Порядком затвердження проектів будівництва  та проведення їх 
експертизи», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.05.2011 № 560, та пп.3 п.4 ст.31 Закону України « Про регулювання 
містобудівної діяльності від 17.02.2001 № 3038-VI», керуючись ст.26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій міської ради, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
          
        1. Затвердити проектно-кошторисну документацію  «Капітальний ремонт 
приміщення для організації багатофункціонального центру реабілітації за 
адресою: вул. Зв’ягельська, 66, м.Баранівка  Житомирської області» (перша 
черга).кошторисною вартістю 200,978 тис.грн.  
 
        2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.,  на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
 

від 21 червня 2018 року                                                    № 1248 
 
 
Про затвердження переліку проектів  
реалізація яких запланована на 2018 рік  
за рахунок коштів субвенції з державного  
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури Баранівської об’єднаної 
територіальної громади 
 
 
                  Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України та відповідно до 
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 
№200 та Розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку міська рада 
  
ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити перелік проектів , реалізація яких запланована на 2018 рік 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної громади 
згідно Додатку 1.  

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Савчука В.А. та на комісію з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).  

 
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
      



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
21 сесія 8 скликання 

 
 

від 21 червня 2018 року                                                    № 1249 
 
Про надання дозволу Баранівській комунальній 
центральній районній лікарні щодо  передачі в оренду 
нежитлового  приміщення комунальної власності 
Баранівської міської  об’єднаної  територіальної громади 
 
              Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні Шатровського І.В. щодо передачі в оренду 
нежитлового приміщення  площею 21,85 кв.м., розташованого на першому 
поверсі поліклініки за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 
м.Баранівка, вул.Звягельська,66, для розміщення аптеки, що реалізує готові 
ліки, керуючись ст.ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», розглянувши звіт суб’єкта оціночної діяльності, 
керуючись ст.ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Цивільним кодексом  України, Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити звіт №24/2018 від  18 червня 2018 року про незалежну 
оцінку нежитлового приміщення  загальною площею 21,85 кв.м., 
розташованого  на першому поверсі поліклініки  за адресою: Житомирська 
область, Баранівський район, м.Баранівка вул.Звягельська,66, ринкова вартість 
об’єкта незалежної оцінки становить 45808,00гривень ( сорок п’ять тисяч 
вісімсот вісім гривень 00 копійок   ) без врахування ПДВ., незалежна оцінка 
якого була виконана суб’єктом оціночної діяльності приватним підприємством 
«Агросервіс Баранівка». 
 

2. Надати дозвіл головному лікарю Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні Шатровському І.В. на оголошення конкурсу щодо  передачі  в 
оренду нежитлового приміщення  площею 21,85 кв.м., розташованого на 
першому поверсі поліклініки  за адресою: Житомирська область, Баранівський 
район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66  для розміщення аптеки, що реалізує 
готові ліки. 
 

3.  На підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 жовтня 1995 року №786 (зі змінами) встановити стартову розрахункову 
орендну ставку за використання нерухомого майна – розміщення аптеки, що 



реалізує готові ліки – 8 %,  до вартості нерухомого майна, визначеного 
експертним шляхом, нежитлового приміщення площею 21,85 кв.м., 
розташованого на першому поверсі  поліклініки за адресою: Житомирська 
область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66. 
 

4.  Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору 
заключити договір оренди з переможцем конкурсної процедури та надати на 
погодження міському голові. 
 
          5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг (Курбатов В.А.). 

 
        
Міський голова                                                         А. О. Душко 
 
 
 


