
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018 року                                                               № 1254 
 
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 1 півріччя 2018 року 

 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 1 півріччя 2018 
року, на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами,  сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА:   

 1. Інформацію заступника начальника управління фінансів міської ради Василевського 
О.В. про стан виконання бюджету  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за 1 
півріччя 2018 року (згідно з додатками та презентаційним матеріалом) взяти до відома.  

 2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1 
півріччя 2018 року:   

� за  доходами: 81400592,70  гривень;  

� за видатками:  77873362,98 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 77933544,22 гривень;  

� видатки в сумі 73465616,91 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 3467048,48 гривень; 

� видатки в сумі 4407746,07 гривень  

 3.Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету  – першочергово) в сумі 
11170,2тис.грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2018 року 
керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади 
постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2018 року через максимально 
ощадний режим використання фонду оплати праці.  

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

Міський голова                                                                                                А. О. Душко     



 

                                                                              

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

     23 сесія 8 скликання 
        
   від 16.08.2018 року                                                                               №1255  
        
   Про зміни до міського бюджету  
   на  2018 рік 

 
 
 
         На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 69-1, 72, 78  

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

                                          ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення від 22.12.2017 №749 із змінами та доповненнями від 
23.01.2018 №792, від 14.03.2018 №1021, від 02.04.2018 №1047, від 11.05.2018 
№1140 та від 21.06.2018 №1164: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 166141263,00грн., 145894744,00грн., 20246519,00грн. та 
1080774,00грн. замінити відповідно цифрами 171417451,00грн., 
150840932,00грн., 20576519,00грн. та 1410774,00грн. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 171463811,91грн., 133191376,91грн. та 38272435,00грн. 
замінити відповідно цифрами 176739999,91грн., 137587017,91грн. та 
39152982,00грн. 
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 13253914,09грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету в сумі 13893043,00грн., напрямком використання якого 
визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 
639128,91грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку 
бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення, у 
т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 405667,00грн., залишку 
коштів медичної субвенції – 7386,46грн., залишку коштів додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 
26075,45грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 
200000,00грн.».  
1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального фонду 
міського бюджету  у сумі 18576463,00грн., згідно з додатком № 2, з них: 
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 13893043,00грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 



 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 186134,00грн., джерелом 
покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського бюджету, у т.ч. 
від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, 
екологічного податку – 121278,00грн., від надходжень коштів бюджету розвитку 
– 64856,00грн.  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн., джерелом 
покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної Фінансової 
корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 451800,00грн., 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
1.5. В пункті 3 цифри 133191376,91грн. та 38272435,00грн. замінити відповідно 
на 137587017,91грн. та 39152982,00грн. 
1.6. В пункті 7 цифру 2062744,00грн. замінити на 2162744,00грн. 
2. Додатки №1 – 3 та 6 викласти в новій редакції.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

 

 

Міський голова  А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018 року                                                             № 1256 
 
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 23 сесії 8 скликання    
Баранівської міської             
ради  від 16.08.2018р. № 1256 

 
 
1.Розпорядження № 163-од від 21.06.2018р. «Про внесення змін до міського 

бюджету». 
2. Розпорядження № 171-од від 26.06.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету».  
3. Розпорядження № 172-од від 26.06.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету». 
4. Розпорядження № 178-од від 05.07.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік».  
5. Розпорядження № 186-од від 16.07.2018р. «Про затвердження 

фінансового плану на ІІІ – ІV квартал 2018 року КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради».  

6. Розпорядження № 191-од від 19.07.2018р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

 
 

Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018 року                                                      № 1257 
 
 
Про затвердження акту приймання-передачі 
персональних комп'ютерів з балансу Баранівської 
міської ради на баланс управління соціального  
захисту населення Баранівської міської ради 
 
 
         На виконання  рішення двадцять першої сесії восьмого скликання від 21 
червня 2018 року №1166 «Про передачу персональних комп'ютерів з балансу 
Баранівської міської ради  на баланс управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради», керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендаціями постійних комісій, 
міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1. Затвердити акт приймання-передачі персональних комп'ютерів (Тип 2 
Acer Aspire ES 15 ES1-572-58AF (NX.GD0EU.071) з балансу Баранівської міської 
ради  на баланс управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради. 
 
      2. 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  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018 року                                                                     № 1258 
 
Про затвердження статуту  
Зеремлянської гімназії  

 
Відповідно до  104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 91 Господарського 

кодексу України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,    ст. 22, 24, 25 Закону України «Про освіту», ст.8, 9, 11, 37  Закону 
України «Про загальну середню освіту», Закону України  «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», керуючись Положенням про Відділ освіти Баранівської міської 
ради, затвердженого  рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
22.12.2017 року №781,  на підставі рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 21 червня 2018 року  №1185 «Про пониження ступеню та 
перейменування Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст.»,  враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Змінити повне найменування юридичної особи з «Зеремлянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради» на «Зеремлянська 
гімназія Баранівської міської ради» шляхом перетворення. 

 
2. Затвердити статут Зеремлянської гімназії в новій редакції, що додається. 
 
3. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

Николишина Р.З.: 
3.1 Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

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

3.2 Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо 
юридичного оформлення Зеремлянської гімназії. 

 
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  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018 року                                                                     № 1259 
 
Про затвердження статуту  
Рогачівської гімназії  

 
Відповідно до  ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 91 

Господарського кодексу України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,    ст. 22, 24, 25 Закону України «Про освіту», ст.8, 9, 
11, 37  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України  «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», керуючись Положенням про Відділ освіти Баранівської міської 
ради, затвердженого  рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
22.12.2017 року №781,  на підставі рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 21 червня 2018 року  №1183 «Про пониження ступеню та 
перейменування Рогачівської ЗОШ І-ІІІ ст.»,  враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   
 
 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Змінити повне найменування юридичної особи з «Рогачівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради» на «Рогачівська 
гімназія Баранівської міської ради» шляхом перетворення. 

 
2. Затвердити статут Рогачівської гімназії в новій редакції, що додається. 
 
3. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

Николишина Р.З.:  
3.1 Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 

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

3.2. Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо юридичного 
оформлення Рогачівської гімназії. 

 
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  
23  сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018 року                                                                     № 1260 
 
Про списання  
непридатного основного засобу 
 
        Відповідно  до ст. 26, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,   розглянувши звернення відділу освіти Баранівської міської ради від 
20.07.2018 року № 451, враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг міської ради, міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської 
ради непридатний основний засіб криницю інв. №10330079, яка знаходиться на 
обліку у Зеремлянській ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Зеремля, вул. Вишнівецька, 
12. 

2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З. здійснити всі необхідні дії щодо списання непридатного 
основного засобу криницю інв. №10330079, яка знаходиться на обліку у 
Зеремлянській ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Зеремля, вул. Вишнівецька, 12. 

3. Оформити акт з прийому – передачі непридатного основного засобу 
криницю інв. № 10330079 за поштовою адресою: с. Зеремля, вул. Вишнівецька, 
12, згідно вимог чинного законодавства та затвердити на наступній сесії міської 
ради. 
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Баранівської міської ради 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  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018 року                                                                     № 1261 
 
 
Про затверження акту 
приймання – передачі  
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. Затвердити акт приймання – передачі 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» будівлю учбового корпусу №1 (приміщення 
майстерні) ін.№10310172 за поштовою адресою вул. Звягельська, 7-е. 

 
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Баранівської 
міської ради Н.В. Кокітко  на постійну  комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення міської 
ради (Пашкевич А.А.)  
 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018 року                                                                     № 1262 
 
 
Про затвердження Положення про  
Наглядову раду закладу освіти  
Баранівської міської ради  
 
 
        Відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,    ст. 29 Закону України «Про освіту»,  враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Положення про Наглядову раду закладу освіти Баранівської 
міської ради (додається). 

 
2. Делегувати Баранівському міському голові повноваження по 

затвердженню складу наглядових рад закладів освіти, що перебувають у 
комунальній власності Баранівської міської ради. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     
 

            рішенням 23 сесії 8 скликання міської   
            ради від 16.08.2018 р.  № 1262 
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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018р.  
 
 
 
 



 

1. Загальні положення 
 

1.1.  Це положення визначає порядок формування Наглядової ради закладу освіти, 
що перебуває в комунальній власності Баранівської міської ради, строк 
повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.  

1.2.  Наглядова рада закладу освіти Баранівської міської ради (далі – Наглядова 
рада) утворюється відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про освіту», 
установчих документів закладу освіти. 

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, 
законодавством України, що регламентує діяльність закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, указами Президента України, 
постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, 
статутом закладу освіти та цим Положенням. 

1.4.  Наглядова рада – це орган, створений засновником закладу освіти, який  
функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: 
колегіальність в прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів 
Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності 
Наглядової ради та керівництва закладу освіти, незалежність у своїй 
діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об’єднань та рухів, 
транспарентність і прозорість. 

1.5. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до порядку його 
затвердження. 
 

 

2. Мета діяльності та завдання Наглядової ради 
 
2.1. Основною метою  діяльності Наглядової ради є сприяння вирішенню 

перспективних завдань розвитку закладу освіти, залученню фінансових 
ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і 
здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу 
освіти з органами державної влади й місцевого самоврядування, науковою 
громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними 
особами. 

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є: 

        -  участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контроль за її 
виконанням; 

        - сприяння залученню додаткових джерел фінансування; 

- сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку закладу освіти; 
        - надання допомоги керівництву закладу освіти в реалізації державної 

політики у галузі освіти; 



 

        - аналіз й оцінка діяльності закладу освіти та його керівника; 

        - контроль виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти з внесенням 
відповідних рекомендацій і пропозицій, що є обов’язковими для розгляду 
керівником закладу освіти; 

- сприяння ефективній взаємодії закладу освіти з державними органами й 
органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-
політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в 
інтересах розвитку і підвищення якості освітньої діяльності та 
конкурентоспроможності закладу; 
- надання допомоги закладу освіти в удосконаленні матеріально-технічної 
бази освітнього процесу та інноваційної діяльності. 
 

3. Склад Наглядової ради 
3.1 До роботи в Наглядовій раді закладу освіти можуть залучатися:  
-  посадові особи Баранівської міської ради; 
- члени виконавчого комітету Баранівської міської ради; 
- депутати Баранівської міської ради; 
- працівники відділу освіти Баранівської міської ради; 
- старости старостинських округів Баранівської ОТГ; 
- представники наукових і громадських організацій; 
- жителі населених пунктів, що належать до території обслуговування 

закладу освіти. 
3.2 До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти та 

працівники закладу освіти. 
3.3.  Склад Наглядової ради (не більше 10 осіб) та внесення змін до її складу 

затверджуються засновником. Засновник може делегувати Баранівському 
міському голові повноваження затвердження складу Наглядової ради. 

3.4. Термін повноважень Наглядової ради становить три роки. 
 

4. Компетенція Наглядової ради 
 
4.1.  Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань: 

- готує і надає педагогічній раді та керівництву закладу освіти 
пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку 
освітньої діяльності; 

- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на 
розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти;  

- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури 
закладу освіти за напрямами його статутної діяльності; 

- здійснює моніторинг стану та якості освітньої діяльності закладу 
освіти, сприяє впровадженню в ньому інноваційних технології 
організації освітнього процесу; 

- здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та 
надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей і 
нематеріальних активів для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, 
спортивної та просвітницької діяльності закладу освіти; 



 

- здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, 
фінансової й господарської діяльності закладу освіти, надає 
рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів 
планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів 
відповідно до стратегії розвитку закладу; 

- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань. 
4.2 .  Наглядова рада має право: 

- одержувати в установленому порядку від органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, керівництва та працівників  закладу освіти   інформацію й 
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

- ознайомлюватися з документами, що складають офіційне 
діловодство закладу освіти; 

- утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з 
питань забезпечення та організаційного супроводу виконання своїх 
повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) експертів 
та спеціалістів (за  згодою); 

- залучати спеціалістів органів виконавчої влади та 
самоврядування, підприємств й установ до проведення аудитів, 
експертиз і розгляду питань, що належать до її компетенції; 

- організовувати вивчення передового досвіду організації 
освітнього процесу в інших закладах освіти, освітніх та наукових 
установах, організаціях, надавати рекомендації педагогічній раді та 
керівництву закладу освіти щодо його поширення в практичній 
діяльності;  

- проводити в установленому порядку конференції, семінари, 
наради з питань, що належать до її компетенції; 

- надавати рекомендації педагогічній раді та керівництву закладу 
освіти щодо шляхів і методів удосконалення його статутної діяльності; 

- інформувати засновника про стан діяльності та рівень 
ефективності управління закладом освіти, вносити пропозиції щодо 
вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень; 

- вносити засновнику або уповноваженому ним органу подання про 
заохочення, накладання стягнення або звільнення керівника закладу 
освіти з підстав, визначених законодавством; 

- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, 
оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, 
спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах; 

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або 
установчими документами закладу освіти. 

4.3. Члени Наглядової ради мають право: 

- брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом 
дорадчого голосу; 

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 
Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;  

- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 
- надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що 

віднесені до її компетенції. 



 

4.4. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетенції, вводяться в 
дію розпорядженнями Баранівського міського голови, наказами начальника 
відділу освіти Баранівської міської ради, наказами директора закладу освіти і є 
обов’язковими для виконання.   
 

5. Організація роботи Наглядової ради 
 

5.1 Наглядову раду очолює її голова, який несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на  Наглядову раду завдань. 

Директор закладу освіти або особа, яка виконує його обов'язки, може брати 
участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. 

5.2  Голова Наглядової ради: 
- визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів 

Наглядової ради; 
- планує та координує роботу Наглядової ради;  
- скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів 

Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради; 
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на 

засіданні Наглядової ради;  
- представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, 

підприємствах і організаціях; 
- здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на 

Наглядову раду завдань і законодавства. 
5.3 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які 

скликаються за потребою, але не менше двох разів на рік. Дата та місце засідання 
визначаються головою Наглядової ради. 

У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання 
ради проводить його заступник. 
        5.4. Секретар Наглядової ради: 

- веде документацію Наглядової ради; 
- готує матеріали до засідань Наглядової ради; 
- здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи 

засідань Наглядової ради; 
- веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях; 
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов’язані 

з організацією її діяльності. 
5.5.  Наглядова рада в межах своїх повноважень ухвалює рішення, 

організовує й контролює їх виконання. 
5.6.  Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 
Рішення Наглядової ради закладу освіти вважається ухваленим, якщо за 

нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним. 

5.7. Розгляд питань Наглядовою радою та ухвали фіксуються в протоколах 
засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.  

    5.8 Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до 
відома педагогічної ради та керівництва закладу освіти і є обов’язковими для 
розгляду й вжиття відповідних заходів. 



 

5.9. Наглядова рада може мати свій бланк, який може використовуватись 
лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника. 

5.10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Наглядової ради здійснює засновник закладу освіти або уповноважений ним 
орган, який забезпечує її залою для засідань,  комп’ютерною та оргтехнікою. 

 

 
 
Начальник відділу освіти  
Баранівської міської ради                  В.З.Николишин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

23 сесія 8 скликання  
 

16 серпня  2018  року                                                                            № 1263 
 
Про передачу з комунальної власності 
Баранівської міської ради на баланс  
управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради нежитлового приміщення 
за адресою:м.Баранівка, вул.Соборна,55 
 
            Розглянувши клопотання управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради від 23 липня 2018 року №496 щодо передачі 
нежитлового приміщення за адресою: м.Баранівка вул.Соборна,55, загальною 
площею 331,55 кв.м., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.26,60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"   міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1. Передати з комунальної власності Баранівської міської ради на баланс 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  нежитлове 
приміщення за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,55, загальною площею 331,55 
кв.м. 
 
            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 заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчук 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 

23 сесія 8 скликання  
 

16 серпня  2018  року                                                                                № 1264 
 
Про внесення змін  до рішення 20  
сесії 8 скликання Баранівської міської ради  
від 11.05.18р. № 1149 «Про  затвердження Положення 
про порядок надання послуги з перевезення осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату («соціальне таксі»)» 
  

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 

року № 189 «Порядок використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб 
з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату », з метою організації надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату 
(«соціальне таксі»),  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту  населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
  
         ВИРІШИЛА: 
 
        1. Викласти пункт 2.1. розділу ІІ  додатка до рішення  20 сесії міської ради 8 
скликання   від 11.05.2018 року  № 1149 «Про  затвердження Положення про 
порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату («соціальне 
таксі»)» в наступній редакції: 
-  2.1. Для того, щоб отримати право на користування послугою, Одержувачу 
необхідно звернутися в центр надання соціальних послуг управління соціального 
захист населення Баранівської міської ради за телефоном 3-11-29 та надати 
необхідні документи для реєстрації, а саме: 
- заяву; 
- ксерокопію паспорта; 
- ксерокопію ідентифікаційного коду; 
- ксерокопію пенсійного посвідчення; 
- ксерокопію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку для дітей 
інвалідів); 
- ксерокопію індивідуальної програми реабілітації ( з потребою в користуванні 
візком); 



 

- інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган соціального 
захисту населення.  
 
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну 
комісію міської ради 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 
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня 2018 року                                                                         № 1265 
                                              
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» (зі змінами): 

1.1. Вивести із структури виконавчого апарату Баранівської міської ради 
посади:  

- з відділу юридичної та кадрової роботи посаду спеціаліста І категорії 
з юридичних питань; 

- з відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель посаду головного спеціаліста з бухгалтерського обліку – 
головного бухгалтера. 

  
         1.2. Ввести в структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради 
посади: 
 
 - у відділ  бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель посаду головного бухгалтера; 
 

- у відділ юридичної та кадрової роботи посаду юрисконсульта. 
 

 2. Внести зміни до додатку 2, затвердженого рішенням 20 сесії 8 
скликання від 11 травня 2018 року №1157 «Про затвердження структури 
виконавчого апарату Баранівської міської ради у новій редакції» (зі змінами), 
виклавши його в новій редакції (додається). 



 

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

 
4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою. 

 
 
Міський голова                   А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток №2  
до рішення 23 сесії 8-го скликання  

                                                                                              16 серпня 2018 року № 1265 
 
 
 

     Розподіл обов’язків між  
першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

та заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
 
 
Перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчого органу 
ради 

Відділ освіти 
Відділ юридичної та кадрової роботи  
Відділ діловодства та організаційної роботи 
Реєстраційна служба  
Центр надання адміністративних послуг 
Охорона здоров’я  
Виконавчий комітет (координація роботи з старостами) 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчого 
органу ради 

Відділ культури, сімї,  молоді та спорту  
Управління соціального захисту населення 
Управління фінансів 
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності. 
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства 
Служба у справах дітей 

 
 
 
 
 
 

Секретар ради О.В.Самчук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

23 сесія 8 скликання  
 
16 серпня  2018  року                                                                               № 1266 
 
Про затвердження акту безкоштовного  
приймання – передачі у комунальну власність 
Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади шкафних регуляторних пунктів 
 
            На виконання рішення 21 сесії 8 скликання від 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" та з метою 
упорядкування обліку та забезпечення належної експлуатації та обслуговування 
об’єктів газопостачання, враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг,  керуючись Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"   міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 
            1.  Затвердити акт безкоштовного приймання-передачі у комунальну 
власність Баранівської міської об’єднаної територіальної громади наступні 
об'єкти газопостачання: 
             1.1.  Шкафний регуляторний пункт за адресою: м.Баранівка 
вул.Звягельська,139; 
             1.2.  Шкафний регуляторний пункт за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,40. 
 
             2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 
міського голови 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 

23 сесія 8 скликання  
 

16  серпня  2018  року                                                                         № 1267 
 
Про затвердження акту безкоштовного  
приймання – передачі з комунальної власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на баланс ПАТ "Житомиргаз" 
шкафних регуляторних пунктів 
 
            На виконання рішення 21 сесії 8 скликання від 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", з метою забезпечення 
належної експлуатації та обслуговування об’єктів газопостачання,  враховуючи 
рекомендації  постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  
керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 
            1.  Затвердити акт безкоштовного приймання-передачі з комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на баланс ПАТ 
"Житомиргаз" наступні об'єкти газопостачання: 
            1.1.  Шкафний регуляторний пункт за адресою: м.Баранівка 
вул.Звягельська,139; 
            1.2.  Шкафний регуляторний пункт за адресою: м.Баранівка 
вул.Соборна,40. 
 
            2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 
міського голови 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 

23 сесія 8 скликання  
 

16 серпня  2018  року                                                                                           № 1268 
 
Про безоплатне прийняття у комунальну 
власність  Баранівської міської  ради 
службової квартири №4 по вул.Луговій,9  
в місті Баранівка 
 
            Відповідно до ст.26,30,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    
враховуючи 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 з балансу Баранівської районної ради 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, з подальшою передачею на баланс Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні. 
 
  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. Головному лікарю Баранівської комунальної центральної районної лікарні 
Шатровському І.В. забезпечити надання лікарю установи службової квартири, зазначеної у п.1 
даного рішення,  укласти договір найму, відповідно до чинного законодавства за погодженням 
з Баранівською міською радою. 
 
             4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 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». 
 
              5.  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 

23 сесія 8 скликання  
 

16 серпня  2018  року                                                                    № 1269 
 
Про затвердження акту безкоштовного  
приймання – передачі у комунальну власність 
Баранівської міської ради службової квартири 
№4 по вул.Луговій,9 в місті Баранівка 
 
            На виконання рішення 21 сесії 8 скликання від 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», керуючись ст.26,30,60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"   міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1.  Затвердити акт безкоштовного приймання-передачі з балансу 
Баранівської районної ради у комунальну власність Баранівської міської ради 
службової квартири №4 по вул.Луговій,9 в місті Баранівка, придбаної за кошти 
спеціального фонду районного бюджету відповідно до Програми по 
забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною 
освітою на 2017-2020 роки, з подальшою передачею на баланс Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні. 
 
             2.  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 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

23 сесія 8 скликання  
 

16  серпня  2018  року                                                                              № 1270 
 
Про надання дозволу на передачу приміщення бані 
за адресою: смт.Полянка вул.Промислова,1 
з балансу КП «Баранівка міськводоканал» на баланс  
КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР»  Баранівської міської ради  
 
            Розглянувши клопотання начальника КУ «Агенція місцевого органічного 
розвитку «АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І від 13.08.2018 
№1973 щодо надання дозволу на передачу приміщення бані за адресою: 
смт.Полянка вул.Промислова,1 для належного виконання завдань Компоненту I 
та II Проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, що фінансується за кошти Європейського 
Союзу, та  на виконання п.7.5 Додатку II до Грантового договору 
№ENI/2017/392-857 від 29.12.2017 року, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.26,60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні"   міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Надати дозвіл на передачу приміщення бані за адресою: смт.Полянка 
вул.Промислова,1 з балансу КП « Баранівка міськводоканал» на баланс КУ 
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  Баранівської міської ради. 
            2. КП « Баранівка міськводоканал» та  КУ «Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР»  Баранівської міської ради провести процедуру приймання-
передачі у порядку, визначеному чинним законодавством України. 
            3.  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 
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1271 
 
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.Гусарук В.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

 2. Передати гр. Гусарук Вірі Андріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXX, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0550 га; рілля - 0,1511 га; багаторічні насадження – 0,0439 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXX. 

 3. Гр. Гусарук В.А.: 
 3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1272 
 
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.Сябруку О.Б. 
 

 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.Сябруку Олексію Борисовичу, який проживає в XXXXXX,  
загальною площею 0,0660 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

 2. Передати гр. Сябруку Олексію Борисовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по XXXXXXX, площею 
0,0660 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0491 га; 
рілля - 0,0034 га, багаторічні насадження - 0,0135 га; кадастровий номер земельної ділянки - 
XXXXXXXX. 

 3. Гр. Сябруку О.Б.: 
 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 
23 сесія 8 скликання 

 
  16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1273 
 
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.Виннику Ю.В. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Виннику Юрію Васильовичу, який проживає по XXXXXXX, загальною площею 0,1800 га для 
ведення особистого селянського господарства по XXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр. Виннику Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXX, 
площею 0,1800 га, в тому числі: рілля – 0,1800 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXX. 

   3. Гр.Виннику Ю.В.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
  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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1274 
 
 
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.Гусарук В.А. 

 
 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Гусарук Вірі Андріївні, яка проживає по XXXXXXX, загальною площею 0,0700 га для 
ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Гусарук Вірі Андріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXX, площею 
0,0700 га, в тому числі: рілля – 0,0700 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
   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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1275 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною  
цільового призначення з категорії 
земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
 призначення в категорію земель житлової  
та громадської забудови з метою передачі її у 
власність для будівництва індивідуального  
гаража гр.Павлійчук І.В. 

 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із зміною цільового призначення із 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови з метою передачі її у власність для будівництва 
індивідуального гаража, керуючись ст.12,20,38,39,118,125,126,1861 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 зі зміною цільового призначення з 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови (для будівництва індивідуального гаража) з метою передачі 
її у власність гр.Павлійчук Інні Володимирівні, яка проживає по XXXXX, загальною площею 
0,0100 га для будівництва індивідуального гаража XXXXXXX.  

    2. Передати гр.Павлійчук Інні Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                               
XXXXXX, площею 0,0100 га, для будівництва індивідуального гаража, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXX. 

   3. Гр.Павлійчук І.В.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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



 

   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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1276 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною  
цільового призначення з категорії 
земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в категорію земель житлової  
та громадської забудови з метою передачі її у 
власність для будівництва індивідуального  
гаража гр.Кравчуку В.С. 

 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із зміною цільового призначення із 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови (для будівництва індивідуального гаража) з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12,20,38,39,118,125,126,1861 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 зі зміною цільового призначення із 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови (для будівництва індивідуального гаража) з метою передачі 
її у власність гр.Кравчуку Володимиру Стратоновичу, який проживає по XXXXXX, загальною 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража по XXXXXXX 

    2. Передати гр.Кравчуку Володимиру Стратоновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                               
XXXXXX, площею 0,0100 га, для будівництва індивідуального гаража, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXX. 

   3. Гр.Кравчуку В.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 
23 сесія 8 скликання 

 
    16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1277 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною  
цільового призначення із категорії 
земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в категорію земель житлової  
та громадської забудови з метою передачі її у 
власність для будівництва індивідуального  
гаража гр.Павлійчуку О.А. 

 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення із 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови (для будівництва індивідуального гаража) з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12,20,38,39,118,125,126,1861 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 зі зміною цільового призначення із 
категорії земель 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) в категорію земель 
житлової та громадської забудови (для будівництва індивідуального гаража) з метою передачі 
її у власність гр.Павлійчуку Олегу Анатолійовичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража по XXXXXXXXXX 

    2. Передати гр.Павлійчуку Олегу Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                  
XXXXXXXXX, площею 0,0100 га, для будівництва індивідуального гаража, кадастровий 
номер земельної ділянки - XXXXXXX. 

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

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

кодексу України. 



 

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

   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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1278 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

Розглянувши заяви Білоусової В.А., Бондар О.О., Любчик В.О., Денисюк О.Б., 
гр.Денисюка В.В., гр.Маліцької Н.Б. 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.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 право користування земельною ділянкою гр.Білоусовій Валентині 
Андріївні, яка проживає по вул. XXXXXXX, загальною площею 0,1000 га для ведення 
особистого селянського господарства в XXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 
0,1000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

            2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бондар  Ользі Олександрівні,  
яка проживає по XXXXXXXX, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства в XXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

            3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Любчику Володимиру 
Олексійовичу,  який проживає по XXXXXXXXX, загальною площею 0,5800 га для ведення 
особистого селянського господарства  по XXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 
0,5800 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

          4. Припинити право користування земельними ділянками гр.Денисюк Оксані Борисівні,  
яка проживає по XXXXXXX, загальною площею 1,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства в XXXXXXXXX. Передати земельні ділянки загальною  площею 1,2500 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Денисюку Віктору 
Володимировичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною площею 1,1300 га для ведення 
особистого селянського господарства в XXXXXXX Передати земельну ділянку площею 1,1300 
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

6. Припинити право користування земельною ділянкою в зв’язку з смертю 
гр.Маліцького Валерія Павловича, загальною площею 0,0500 га для ведення особистого 
селянського господарства в районі XXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,0500 га 



 

до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

           7. Припинити право користування земельними ділянками гр.Грунтківській Раїсі 
Григорівні,  яка проживає по XXXXXXXXXX, загальною площею 0,1400 га, в тому числі: 0,10 
га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд; 
0,04 га - для ведення особистого селянського господарства, по XXXXXXXX. Передати 
земельні ділянки загальною площею 0,1400 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови та до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

8.  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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1279 
 
 
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 23 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                                від  16.08.2018р.  № 1279 
 
 
№ 
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 Федорчук Андрій 
Миколайович, 

XXXX 

0,25  0,25  

2 Федорчук 
Валентина 

Миколаївна, 
XXXXX 

0,55  0,55  

3 Конончук 
Володимир 
Сергійович, 
XXXXXXX 

0,34  0,34  

4 Вовк Наталія 
Сергіївна, 

XXXXXXXX 

0,25 0,25   

5 Пашкевич Микола 
Степанович, 
XXXXXXX 

0,10  0,10  

6 Терешко Денис 
Вікторович, 
XXXXXXX 

0,10 0,10   

7 Луцюк Галина 
Юріївна, 

XXXXXXX 

0,10 0,10   

8 Хотян Світлана 
Дмитрівна, 
XXXXXX 

 

0,40  0,40  

9 Яремчук Оксана 
Володимирівна, 

XXXXXXXX 

  0,20 0,20   

 
10 Лазюта Тетяна 

Володимирівна, 
XXXXX 

0,83  0,83  

11 Корнійчук 
Людмила 

Олексіївна, 
XXXXXX 

0,58  0,58  

12 Кучинський Степан 
Васильович, 

XXXXX 

0,20 0,20   

13 Губенко Антоніна 
Мар’янівна, 

0,20  0,20  



 

XXXXXX 
14 Ільчук Галина 

Петрівна, 
XXXXXXX 

0,0828 0,0828   

15 Якимчук Борис 
Іванович, 

XXXXXXXXX 

0,06  0,06  

16 Підпора Світлана 
Василівна, 

XXXXXXX 

0,0837  0,0837  

17 Присяжнюк Віталій 
Олексійович, 

вул.Садова,25, 
с.Стара Гута 

2,0000  2,0000  

18 Марценюк Казимір 
Михайлович, 
XXXXXXX 

0,20  0,20  

19 Цукорова Людмила 
Антонівна, 
XXXXXX 

1,05  1,05  

20 Заєць Марія 
Олександрівна, 

XXXX 

0,02  0,02  

 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1280 
 
Про передачу в оренду земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної  громади для  
розміщення та експлуатації  основних,  
підсобних і допоміжних  будівель та споруд  
підприємств  переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості гр.Дем’яненку І.В. 
 
         Розглянувши заяву гр.Дем’яненка І.В. про передачу в оренду земельних ділянок для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 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 гр.Дем,яненку Івану Вікторовичу в короткострокову оренду терміном на 1 
(один) рік земельні 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 загальною площею 0,3735 га, 
в тому числі: 0,0959 га по XXXXXXXX (кадастровий номер ділянки – XXXXX), та площею 
0,2776 га по XXXXXXXX (кадастровий номер ділянки – XXXXXXXX). 

   2. Присвоїти даним земельним ділянкам поштову адресу: XXXXXXXXX 
         3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0959 га - 6 % 
від нормативно-грошової оцінки землі. 
         4. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,2776 га -  6 % 
від нормативно-грошової оцінки землі. 

            5.   Гр.Дем’яненку І.В: 
         5.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх згідно чинного 
законодавства. 
         5.2.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договорів оренди землі або 
повернути земельні ділянки в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 
         5.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України.  
         5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих  інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
          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 
23 сесія 8 скликання 

 
  16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1281 
 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Чубари С.Г. 
 

 
Розглянувши заяву гр.Чубари С.Г. 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: XXXXXXXXX в м.Баранівка земельній ділянці для ведення 
особистого селянського господарства, яка належить на праві власності гр.Чубарі Сергію 
Григоровичу. Кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 
 
        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 
23 сесія 8 скликання 

 
  16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1282 
 
 
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 
                                                                                      23 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                      міської ради  від 16.08.2018р.№1282 

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Савич Віталій 
Юрійович 

  2,0000 

2 Лазюта Олександр 
Миколайович 
 

  2,0000 

3 Бортник Сергій 
Володимирович 

  2,0000 

4 Прокопчук 
Володимир 
Миколайович 

  2,0000 

5 Шевчук Іван 
Володимирович 

  2,0000 

6 Хіміч Олексій 
Миколайович 

  2,0000 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
     



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1283 
 
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 23 сесії 8 скликання Баранівської   
         міської ради   від 16.08.2018 р.  № 1283 

 
№ з/п Прізвище, ім,я та по 

батькові  
Адреса проживання 

1 Муравська Віта Русланівна  
2 Муравський Максим 

Алікович 
 

3 Пилипко Юрій Степанович  
4 Пилипко Ксенія Юріївна  
5 Пилипко Дмитро Юрійович  
6 Пилипко Ірина Миколаївна  
7 Ільчук Людмила Леонідівна  

 
 
 
 

Секретар ради                                                                          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
 
 

      



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1284 
 
Про затвердження Порядку присвоєння  
поштових адрес об’єктам нерухомого  
майна у Баранівській  міській  
об’єднаній територіальній громаді 
 
 
            Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про затвердження Порядку присвоєння 
поштових адрес об’єктам нерухомого майна у Баранівській міській об’єднаній територіальній 
громаді, керуючись ст.26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  
встановлення єдиного механізму надання поштових адрес об’єктам нерухомого майна  на 
території Баранівської міської ОТГ, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна у 
Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
(Остудімов А.О.) та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Затверджено                                                                                  
                                                                                                      рішенням 23 сесії 8 скликання 

                                                                                              Баранівської міської ради 
                                                                                                 від  16.08.2018 року № 1284 

 
П О Р Я Д О К 

присвоєння поштових адрес об’єктам  нерухомого майна 
в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 

 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 1.1. Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам  нерухомого майна в Баранівській  
об’єднаній територіальній громаді (далі  - Порядок) визначає єдиний механізм надання  
поштових адрес об’єктам нерухомого майна та  закріплює основні принципи  присвоєння  
поштових адрес, їх зміни та анулювання. 
 1.2. Порядок діє на території Баранівської  міської об’єднаної територіальної громади 
(далі – Баранівської ОТГ) і є  обов’язковим для виконання  посадовими особами  міської ради 
та її виконавчих органів, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами. 
 1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна присвоюється  унікальна адреса на території 
Баранівської ОТГ. 
 1.4. Адреси присвоюються  за заявами юридичних та фізичних осіб – власників об’єктів 
нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості 
державної власності. 
 1.5.  Присвоєння, зміна, анулювання адреси  об’єктів нерухомості здійснюється на 
підставі  рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради. 
 1.6. Визначення термінів: 
 Адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна. 
 Елементи вулично-дорожньої мережі - явно виражені частини території населеного 
пункту, що забезпечують транспортні і пішохідні зв'язки між житловими районами, а також 
між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, 
наступних типів: 
            бульвар (б-р.) - дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з 
висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині 
елементу; 
            в'їзд (в’їзд) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має 
наскрізного проїзду; 
 тупик (тупик) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має 
наскрізного проїзду, протяжністю не більше 150 м. і закінчується поворотним майданчиком; 
 вулиця (вул.) - дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, 
ніж один квартал; 
 дорога (дор.) - смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів, з усіма 
розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і 
підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по 
ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу; 
 майдан (майдан) - широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на 
стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці 
(вулиць); 
 набережна (наб.) - дорога з забудовою, що розташована на березі водоймища (ріки, 
озера та ін.); 
 провулок (пров.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві більші вулиці та має 
довжину у один-два, іноді більше, квартали; 
 проїзд (пр.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має 
довжину у один-два, іноді більше, квартали; Проїздами найменовують, як правило, елементи 
вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою; 
            проспект (пр.) - широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид 
вулиці; 



 

            узвіз (узвіз.) - дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій 
довжині елементу; 
 шосе (шосе) - елемент вулично - дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за 
межі населеного пункту; 
 Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі - елементи вулично-дорожньої 
мережі, яким  присвоєно найменування. 
 Найменування елемента вулично-дорожньої мережі - узагальнююче поняття, яке 
складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (вул. Соборна та ін.). 
 Об'єкти нерухомого майна (далі об'єкти нерухомості) - земельні ділянки, а також 
об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є 
неможливим без знецінення та зміни їх призначення. 
 Будівля - об'єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або 
повсякденного використання. 

Домоволодіння - житловий будинок з господарськими спорудами та будівлями, які 
розташовані на одній земельній ділянці. 

Жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для 
проживання фізичних осіб. 
 Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) - приміщення, елемент 
внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу). 
 Споруда - будівля, призначена в основному для технологічних функцій. 
 Земельна  ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у 
встановленому порядку. 
 Об'єкт  адресації - усі об'єкти нерухомості: 
 первинний  об'єкт адресації - земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове 
призначення об'єкта нерухомості; 
 вторинний об'єкт адресації - просторова частина первинного об'єкта нерухомості, що є  
самостійним об'єктом цивільного обігу; 
 елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на 
території міста. 

Об'єкт незавершеного будівництва - об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на 
будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію 
відповідно до закону. 
 Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з 
послідовності цифр із можливим додаванням літерного індексу  (від «а» до «я»). 
 Кадастровий номер земельної ділянки - унікальний номер, який присвоюється при 
формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування. 
 Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості - процедура присвоєння 
порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої 
мережі. 
            Реєстрація адреси - сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру 
міста, селища міського типу, села адреси об'єкта нерухомості з посиланням на документ, що 
встановлює адресу і нанесення об'єкта нерухомості на цифровий план міста, селища міського 
типу, села. 
 Зміна  адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням 
елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту або зміною інших реквізитів адреси. 
 Анулювання - скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або 
прав. 

 
Розділ ІІ. ВИДИ АДРЕС  ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИСВОЄННЯ 

 
 2.1. Присвоєння, зміна та анулювання  поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого 
поштового  номера) об'єктам нерухомого майна  здійснюється шляхом прийняття відповідного 
рішення виконавчим комітетом Баранівської міської ради. 
 2.2. Присвоєння та зміна місця розташування земельних ділянок здійснюється  шляхом 
прийняття відповідного рішення сесії Баранівської міської ради. 



 

 2.3.  В адресі об'єкта нерухомості  в межах  міста селища, села вказуються  назва 
області, назва району, назва міста, назва селища або села, назва вулиці (площі, провулку тощо) 
та у разі наявності, номер будинку (домоволодіння). 
 При присвоєнні адреси  визначається назва населеного пункту, назва вулиці ( площі, 
провулку тощо), номер  будинку (домоволодіння, квартири, корпусу тощо). 
 Адреси, в яких  використовуються  імена та прізвища,  зазначаються спочатку  ім’я,  а 
потім прізвище. 
 Назви вулиць, які складаються  із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким 
чином: спочатку  звання, а потім – прізвище. 
 2.4. Присвоєння адрес  чи їх зміна (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) 
допускається об'єктам нерухомого майна, розташованим  на  земельних ділянках, які 
знаходяться  у власності, оренді або постійному користуванні, та  переміщення яких є 
неможливим без  їх знецінення та зміни їх цільового призначення, окремо виділеним  
земельним ділянкам  для будівництва  житлових і нежитлових  будинків. 
 2.5. Не надаються самостійні адреси таким об’єктам нерухомого майна: 
 - пересувним тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;  
 - малим архітектурним формам; 
 -  окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям за відсутності документів про 
надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне 
користування; 
 - дачним та садовим будинкам, садівничим товариствам, окрім випадків, коли міською 
радою присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств; 
 - приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у 
будівлях та житлових будинках; 
 - інженерним мережам. 
 2.6. Земельним ділянкам, які у встановленому  законом порядку надаються  у власність, 
оренду чи постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування здійснюється 
резервування адрес на підставі затвердженої  документації із землеустрою. Після завершення 
будівництва об’єкта містобудування та прийняття  його в експлуатацію власнику об’єкта 
завершеного будівництва необхідно звернутися до міської ради з заявою (доданими 
необхідними документами) про присвоєння самостійної поштової  адреси об’єкта нерухомого 
майна. 
 2.7. Об’єктам нерухомості, що  розташовуються у зоні  сформованої забудови, 
нумерація  будівель по правій стороні вулиць встановлюється парними номерами, починаючи з 
номера 2,   по лівій стороні вулиць – непарними номерами, починаючи  з номера 1.  
 2.8. Будівлям, що знаходяться  на перетині вулиць  різних категорій, присвоюється 
адреса по вулиці більш  високої  категорії відповідно до встановленої класифікації 
магістральних вулиць у відповідності  з ДБН. 
 Будівлям, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по 
вулиці, на яку виходить головний фасад будівлі. У випадку, якщо на ріг виходить два 
рівнозначних фасади однієї будівлі, адреса присвоюється по вулиці, що йде  в напрямку від 
центра  міста, селища, села. 
 2.9. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів 
нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: 
 - адреси жилих (житлових) будинків, домоволодінь, квартир; 
 - адреси нежилих (нежитлових)  будинків, їх комплексів, окремих  частин нежилих 
(нежитлових) будинків. 
  Адреси жилих (житлових) будинків, домоволодінь, квартир. 
 2.10. Жилим (житловим) будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, 
яка складається  з назви населеного пункту, назви вулиці, номера будинку, домоволодіння, 
номера корпусу (за наявності), номера квартири (за наявності).  
 2.11. Номер будинку, домоволодіння позначається відповідною  арабською цифрою; 
номер корпусу відповідною арабською цифрою після слова «корпус» (корп.), квартири  - 
відповідною арабською цифрою після слова «квартира» (кв.) Наприклад: повна адреса: місто 



 

Баранівка, вулиця Соборна, 20; скорочена – м.Баранівка, вул.Соборна,20.  Повна адреса: місто 
Баранівка, вулиця Соборна, 20, квартира 20; скорочена – м.Баранівка, вул.Соборна,20, кв.20. 
 2.12. Надання адреси жилим (житловим) будинкам, домоволодінням між двома іншими 
об’єктами з послідовними  адресними номерами, проводиться з використанням  меншого 
номера об’єкта з додаванням до нього  літерного індексу – малої літери від (від «а» до «я») 
(наприклад: вулиця Соборна, 20а). 
 2.13. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних житлових  будинків, 
адміністративних  і виробничих будівель  проводиться  з присвоєнням  номера (квартири, 
приміщення) у зростаючому  порядку, починаючи від  номера 1 на першому поверсі. 
 Адреси нежилих (нежитлових) будинків. 
 2.14. Нежилим  (нежитловим ) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих 
(нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається  з назви  населеного пункту, 
назви  вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта 
нерухомого майна (за наявності).  
 2.15. Номер об’єкта  нерухомості  позначається відповідною арабською цифрою, а 
номер частини  об’єкта – з вказівкою  номера приміщення  відповідною  арабською цифрою. 
Наприклад: м. Баранівка, вулиця Звягельська,150, приміщення 1. 
 2.16. Надання адреси нежилим (нежитловим) приміщенням, які побудовані між  двома 
іншими об’єктами з послідовними адресними номерами, проводиться з використанням  
меншого  номера об’єкта з додаванням до нього  літерного індексу – малої літери від (від «а» 
до «я»). Наприклад: у м. Баранівка по вулиці Звягельській  між будинками  151 та 153 
збудовано   магазин-кафе. У цьому випадку  йому присвоюється  адреса: м.Баранівка, вул. 
Звягельська, 151а. 
 2.17. Цивільним  законодавством  та законодавством у сфері  державної реєстрації прав 
передбачено  можливість   поділу об’єкта  нерухомого майна або виділу  його частини. У разі 
поділу об’єкта нерухомості  утворюються  два (або більше) самостійних об’єктів,  їм має бути 
присвоєна  окрема адреса.  
 2.18. При наданні адрес  окремій частині будинку чи нежилого (нежитлового) 
приміщення зазначається назва населеного пункту, назва вулиці, номер будівлі арабськими 
цифрами  і через дефіс – номер окремої частини арабськими цифрами. Наприклад: громадянин 
придбав  у власність  частину нежилого приміщення  для розміщення офісу. У такому випадку 
присвоюється  адреса: повна адреса: місто Баранівка, вулиця Звягельська,152, нежитлове 
приміщення 7; скорочена адреса: м.Баранівка, вул.Звягельська,152-7. 
 Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі  входи. 
 2.19. У разі, коли у власника нерухомого майна на законних підставах виникло право 
власності на  об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого 
майна, що мали єдину адресу (поділ домоволодіння, комплексу нежилих будинків, цілісного 
майнового комплексу),  то такий об’єкт  нерухомого майна позначається  номером  цього 
домоволодіння або комплексу нежилих будинків  з малою літерою алфавіту від (від «а» до «я») 
через дефіс.  Наприклад: у м.Баранівка по вул. Гагаріна, 150  власником добудовано другий 
житловий будинок. Власник звернувся щодо поділу домоволодіння на  два окремих житлових 
будинки (для зручності управління майном) або один з будинків  відчужено. У цьому випадку  
надана адреса (скорочена): м.Баранівка, вул.Гагаріна,150-а. 
 2.20. Якщо присвоєння адреси окремому  будинку, що знаходився у складі 
домоволодіння, комплексів  нежилих будинків і є самостійним  об’єктом права власності, за 
номером, який  був  наданий  домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає  
фактичному  місцю розташування  такого будинку, то присвоєння  йому адреси здійснюється  
за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими цим 
Порядком. 
 2.21. При присвоєнні адрес новоствореним об’єктам будівництва ( нове будівництво, 
реконструкція, капітальний ремонт)  брати до уваги виконання вимог ст.40 Закону України  
«Про регулювання  містобудівної діяльності» в частині укладення договору про пайову участь 
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та  соціальної інфраструктури  та сплати 
замовником коштів пайової участі у повному обсязі. 
             
 



 

           Місце розташування  земельних ділянок. 
 2.22. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими  межами, певним 
місцем розташування, з визначеними щодо неї правами ( частина 1 ст.79 Земельного  кодексу 
України»).  Для кожної  земельної ділянки  має існувати  певне місце розташування. 
 2.23. Місце розташування земельної ділянки (незабудованої земельної ділянки) 
визначається з урахуванням сформованої адресації прилеглих об’єктів нерухомості відповідно 
до цього Порядку. 
 2.24. Якщо на земельній ділянці  знаходиться  один об’єкт  нерухомого майна, місце  
розташування ділянки визначається за адресою  цього об’єкта. 
 2.25. Місцем розташування земельної ділянки, яка забудована декількома  будинками, 
спорудами, визначається за адресою  основного будинку, споруди, функціональне призначення  
якого  відповідає  основному  цільовому призначенню  земельної ділянки.  У випадку, якщо це 
неможливо, основним будинком може  бути адміністративний  будинок, що входить  у єдиний 
майновий  комплекс.  
 2.26. Проектованій (новоствореній) земельній ділянці присвоюється місце розташування 
при прийнятті міською радою рішення  про надання дозволу  на розробку  проекту  
землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки чи іншої технічної  документації із 
землеустрою із зазначенням  в даному рішенні  всіх ідентифікуючих  дану земельну ділянку 
ознак. 
 2.27. При об’єднанні земельних ділянок, місце розташування яких було визначене, за 
сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим 
номером. 
  

Розділ ІІІ. РОЗГЛЯД ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ТА ЗМІНИ 
ПОШТОВИХ АДРЕС ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 
 3.1. Для присвоєння чи зміни адрес об’єктам нерухомого майна  юридичні чи фізичні 
особи подають відповідну заяву на ім’я Баранівського міського голови та документи (копії), 
зазначені у п.3.3. 
 3.2. Заявник має право  подати заяву особисто, через уповноважену  особу (у разі 
наявної нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб) або надіслати 
рекомендованим листом з описом  вкладення. 
 3.3. До заяви щодо присвоєння, зміни адреси додаються копії  наступних документів: 
 - для фізичної особи – паспорта; 
 - для  юридичної особи та фізичної особи-підприємця - свідоцтва про державну 
реєстрацію; 
 - документа, що посвідчує право власності чи користування  земельною ділянкою (за 
потреби); 
 - документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна або прийняття в 
експлуатацію новозбудованого об’єкта; 
 - технічного паспорта  на об’єкт нерухомого майна щодо якого вирішується питання  
надання (зміни) адреси (при необхідності); 
 - витягу про реєстрацію  права власності  на нерухоме майно ( при необхідності); 
 - проекту розподілу земельної ділянки (при необхідності); 
 - документів, що посвідчують сплату коштів пайової участі у створенні соціальної  та 
інженерно-транспортної інфраструктури  населеного пункту у випадках, визначених 
законодавством; 
  Інші документи при необхідності. 
 Даний перелік не є вичерпним. 
 3.4. У разі надання  неповного пакету документі, зазначених у п.3.3.  цього розділу, 
відсутності  підстав та неможливості  присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, заявнику 
надається мотивована відповідь. 
  

Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 



 

 4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Баранівської міської 
ОТГ, присвоєні до набрання чинності  цього Порядку,  зберігаються та можуть бути  змінені 
для приведення у відповідність  до цього Порядку за зверненням власника об’єкта. 
 4.2. У разі звернення власника до уповноважених органів  з метою  виконання дій  з 
об’єктами  нерухомості  та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку  
власник   (користувач) зобов’язаний звернутися  з відповідною заявою до Баранівської міської 
ради. 
 4.3. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування  
вулиць, поділ об’єктів нерухомості на самостійні  частини, об’єднання об’єктів, упорядкування  
елементів  забудови тощо. 
 4.4. Підставами для анулювання  адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне 
руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання земельних 
ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини  з присвоєнням кожній частині  нових адрес 
тощо. 
 
 
Секретар ради                                                                                                                 О.В Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
  16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1285 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею у власність  
гр.Муравській Н.Ф. 

 
               Розглянувши заяву гр.Муравської Н.Ф., договір дарування від 15.09.2004 р., 
керуючись ст.12,40,118,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка гр.Муравській Наталії Федорівні, яка проживає по  XXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 0,03 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  м.Баранівка, XXXXXXXXXXXXX, з подальшою 
передачею у власність. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Муравській Н.Ф. 
подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її 
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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1286 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності  
територіальної громади м.Баранівка для  
будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею у спільну сумісну 
 власність гр.Савчуку В.П., гр.Савчук Т.А.,  
гр.Савчуку М.В. 

 
               Розглянувши заяву гр.Савчука В.П., гр.Савчук Т.А., гр.Савчука М.В., свідоцтво про 
право власності на житло, керуючись ст.12,40,118,124,125 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка гр.Савчуку Володимиру Панасовичу, гр.Савчук Тамарі Анатоліївні, 
гр.Савчуку Максиму Володимировичу, які проживають по XXXXX, орієнтовною площею 
0,0170 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Баранівка по XXXXX, з подальшою передачею у спільну сумісну  власність. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Савчуку В.П, 
гр.Савчук Т.А., гр.Савчуку М.В. подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження  та передачі земельної ділянки у спільну сумісну 
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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                   № 1287 
 
 
Про звільнення від сплати  
земельного податку в 2019 році 
 

 
 Керуючись ст.25, п.28 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.284.1 Податкового кодексу України, та 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1.  Звільнити від сплати земельного податку в 2019 році: 
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 
-  дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, 
науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та 
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 
бюджетів; 
-    комунальні підприємства та установи, створені міською радою; 
-    територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України (за землі, 
що знаходяться під меліоративними каналами та гідротехнічними спорудами); 
-    фізичних осіб відповідно до ст.281 Податкового кодексу України; 
-    юридичних осіб відповідно до ст.282 Податкового кодексу України. 
 

 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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1288 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади зі зміною цільового призначення 
з земель сільськогосподарського призначення 
на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення 
з подальшою передачею в оренду  
ТОВ «Декор Україна» 
 

      Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., виписку з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, керуючись ст.12,20,33,93,65,76,124,125,126 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 товариству з обмеженою відповідальністю «Декор Україна», юридична 
адреса якого: вул..Першотравенська,30, м.Баранівка, орієнтовною загальною площею 0,0008 га 
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, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії ). Дана земельна ділянка розташована в  
м.Баранівка, вул.Першотравенська. 
             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. Директору ТОВ «Декор 
Україна» подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення 
про його  затвердження  та передачі земельної ділянки  в оренду. 
            3. Директору ТОВ «Декор Україна» Молотковцю О.О. замовити виготовлення 
детального плану території, укласти з Баранівською міською радою та розробником детального 
плану  угоду про здійснення розрахунків за виконані роботи. 
            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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1289 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності  
територіальної громади м.Баранівка для  
будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею у спільну сумісну 
 власність гр.Пятницькій В.В., гр.Моря Ю.Р. 

 
 

               Розглянувши заяву гр.Пятницької В.В., гр.Моря Ю.Р., договір дарування частини 
житлового будинку від 14.11.20104 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 21.06.2017 р., керуючись ст.12,40,118,124,125 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності територіальної 
громади гр.Пятницькій Вікторії Володимирівні, гр.Моря Юлії Романівні, які проживають по 
XXXXXX, орієнтовною площею 0,1500 га  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд XXXXXXXXX, з подальшою передачею у спільну 
сумісну  власність. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

 
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Пятницькій В.В., 
гр.Моря Ю.Р. подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття 
рішення про її затвердження  та передачі земельної ділянки у спільну сумісну власність. 

 
 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 

 
 

 
                                                                                                                                        

     



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1290 
 
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.Марчук Я.С. 

  
    Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

     2. Передати гр. Марчук Яні Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXX, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1123 га; рілля - 0,1148 га; багаторічні насадження – 0,0229 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820682600:04:002:0156. 

     3. Гр. Марчук Я.С.: 
     3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
     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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1291 
 
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.Омельчуку М.Є. 
 

    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. Омельчуку Миколі Євгеновичу, який проживає в 
XXXXXXX,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель житлової та громадської забудови. 

   2. Передати гр. Омельчуку Миколі Євгеновичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXXX, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0791 га; рілля - 0,1574 га; багаторічні насадження – 0,0135 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXX. 

   3. Гр. Омельчуку М.Є.: 
   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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1292 
 
Про затвердження Положення щодо  
порядку встановлення розміру орендної  
плати та ставок орендної плати за  
земельні ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної  територіальної  
громади, які надані в користування на 
умовах оренди 
 (проект регуляторного акта) 
 

  З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду та врегулювання 
відносин, пов’язаних з орендою землі, для забезпечення соціально-економічного розвитку 
міської громади, формування збалансованого бюджету, керуючись ст.12,93 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом 
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 Положення щодо порядку встановлення розміру орендної плати та ставок 
орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, які надані в користування на умовах оренди (додається). 

 
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                  рішення 23 сесії 8 скликання 
                                                                                                  16.08.2018 р. № 1292 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
щодо порядку встановлення розміру орендної 

плати та ставок орендної плати за земельні ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, які надані в користування 
на умовах оренди 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення щодо порядку встановлення розміру орендної плати та ставок орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, які надані в користування на умовах оренди, розроблено з метою забезпечення 
ефективного використання земель на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади та врегулювання земельних відносин. 

1.2. Відносини, пов’язані з орендною землі, регулюються Земельним кодексом України, 
Цивільним кодексом України, розділом ХІІІ Податкового кодексу України, Законом 
України «Про оренду землі», законами України, іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. 

1.3. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших 
видів діяльності. 

1.4. Обєктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

1.5. Орендодавцем земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є Баранівська 
міська рада. 

1.6. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору 
оренди землі належить право володіння і користування земельною ділянкою. 

1.7. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати 
орендареві земельну ділянку у користування (оренду) на певний строк, а орендар 
зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог 
земельного законодавства. 

1.8. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування 
земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у комунальній 
власності, справляється виключно у грошовій формі. 

 
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

 
2.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між 

орендодавцем і орендарем. Підставою для нарахування орендної плати є договір оренди 
земельної ділянки. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням 
індексів інфляції. 

2.2. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, справляється 
у грошовій формі та не може бути нижчою: для земель сільськогосподарського 
призначення – 0,3% від нормативної грошової оцінки землі, для інших категорій земель – 
розміру земельного податку. 

2.3. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, не може 
перевищувати 12% нормативної грошової оцінки землі. Орендна плата за земельні ділянки, 
які перебувають у комунальній власності, може бути більшою 12 відсотків нормативної 
грошової оцінки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. 

2.4. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка 
надається в оренду. 

2.5. Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні: 



 

 
 

№ з/п Категорія земель за цільовим призначенням 
та функціональне використання землі 

Розмір відсотка від 
нормативної оцінки землі 

1. Землі сільськогосподарського призначення  
1.1 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 
0,3 

1.2 Для ведення фермерського господарства 0,3 
1.3 Для ведення особистого селянського 

господарства 
0,3 

1.4 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

0,3 

1.5 Для індивідуального та колективного 
садівництва 

0,3 

1.6 Для городництва 0,3 
1.7 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 
1.8 Інші 0,3 
2. Землі житлової та громадської забудови  

2.1 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

0,03 

2.2 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,03 
2.3 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури 

0,1 

2.4 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти 

0,1 

2.5 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров,я та соціальної 

допомоги 

0,1 

2.6 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 

обслуговування 

1 

2.7 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 

8 

2.8 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

6 

2.9 Для будівництва та обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ 

12 

2.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

12 

2.11 Інші 8 
3. Землі оздоровчого призначення 1 
4. Землі рекреаційного призначення 1 
5. Землі лісогосподарського призначення 1 
6. Землі водного фонду 1 
7. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 
 

7.1 Землі промисловості 6 
7.2 Землі транспорту 6 
7.3 Землі зв’язку  6 
7.4 Землі енергетики 5 
7.5 Землі оборони 3 
8 Інші землі 6 



 

 
3. РОЗМІР, ФОРМА І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

 
3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється на підставі 
вимог чинного законодавства, цього Положення та зазначається у договорі оренди земельної 
ділянки. 
3.2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування 
(оренди) земельною ділянкою. 
3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. 
 

                                     4. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
 

4.1. Розмір орендної плати, встановлений згідно з розділом даного Положення, підлягає 
обов’язковому перегляду у разі: 
а) прийняття Баранівською міською радою рішення про зміну ставки орендної плати та 
проведення перерахунку орендної плати; 
б) зміни розміру земельного податку; 
в) змін в діючому законодавстві; 
г) зміни нормативної грошової оцінки землі. 
4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної 
індексації грошової оцінки землі. 
4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан 
орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними 
документами. 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 
 

5.1. Орендна плата вноситься орендарем щомісячно відповідно до умов договору оренди землі. 
5.2. За несвоєчасне внесення орендної плати нараховується пеня на суму податкового боргу із 
розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день 
виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від 
того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 
сплаті, відповідно до Податкового кодексу України. 
5.3. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному 
Бюджетним кодексом України. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                               О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1293 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою  
передачею у власність гр.Рибаку В.В. 

 
            
   Розглянувши заяву гр.Рибака В.В., витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 06.07.2018 р., керуючись ст.12,40,118,124,125 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка гр.Рибаку Володимиру Володимировичу, який проживає по                                     
XXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,01 га  для будівництва індивідуальних 
гаражів в  XXXXXX з подальшою передачею у власність. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель житлової та громадської забудови. 

 
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Рибаку В.В. подати  
технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її 
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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1294 
 
 
Про внесення змін до рішення  
20 сесії 8 скликання від 11.05.2018 р. 
№1129 

 
 

    Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 20 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1129 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 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від     
11.05.2018 р. №1129 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
подальшою передачею в постійне користування ОСББ «Надія»», а саме, в пункті 1 даного 
рішення слова «орієнтовною площею 0,1176 га» замінити на слова «орієнтовною площею 
0,1776 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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1295 
  
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.Семеновій Н.О. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Семеновій Нілі Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, загальною площею 0,3000 
га для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXX Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Семеновій Нілі Олександрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в XXXXX, 
площею 0,3000 га, в тому числі: рілля – 0,3000 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXXX. 

   3. Гр.Семеновій Н.О.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
  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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1296 
 
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.Волошиній Л.А. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Волошиній Людмилі Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXX, загальною площею 0,3000 га 
для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Волошиній Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
с.Стара Гута, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,3000 га, в тому числі: 
рілля – 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXXX. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
  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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1297 
 
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.Ейсмонт Є.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.Ейсмонт Євгенії Петрівні, яка проживає по XXXXXXX, загальною площею 0,9070 га для 
ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXX Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Ейсмонт Євгенії Петрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXXX, 
площею 0,9070 га, в тому числі: рілля – 0,9070 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXXX. 

   3. Гр.Ейсмонт Є.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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1298 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею у власність  
гр.Заєць М.О. 

 
               Розглянувши заяву гр.Заєць М.О., витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно 
від 17.12.2007 р., керуючись ст.12,40,118,124,125 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка гр.Заєць Марії Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною загальною площею 0,10 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  XXXXXXX, з подальшою передачею у власність. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Заєць М.О. подати  
технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її 
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  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1299 
 
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 
                                               23 сесії 8 скликання                                 
                                               Баранівської міської ради 

                                                                                                          16.08.2018р. № 1299 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Жидик Василь 
Мирославович 

XXXXXXX XXXXX 
 

2,0000 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                            О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1300 
 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Присяжнюка М.С. 
 

 
               Розглянувши заяву гр.Присяжнюка М.С., договір оренди землі від 20.02.2012 р., 
керуючись ст.12,127,128 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. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
гр.Присяжнюку Миколі Степановичу в м.Баранівка по XXXXXXXX загальною площею 0,2214 
га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: XXXXXXXX. 

 
2. Зобов’язати гр.Присяжнюка Миколу Степановича укласти з Баранівськкою міською 

радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в 
місячний термін з дати прийняття цього рішення. 

 
3. Міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 

гр.Присяжнюком М.С.; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів 
авансового внеску, сплаченого гр.Присяжнюком М.С. 

 
       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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1301 
  
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки ТОВ «Українська промислова 
компанія «Крок» 
 

 
               Розглянувши заяву директора ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» 
Блонського Д.Ю., договір оренди землі від 06.08.2018 р., керуючись ст.12,127,128 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. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Українська промислова компанія «Крок» в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,2ф загальною площею 0,2366 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:004:1578. 

 
2. Зобов’язати директора ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»               

Блонського Д.Ю. укласти з Баранівськкою міською радою договір про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний термін з дати прийняття цього 
рішення. 

 
3. Міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 

директором ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» Блонським Д.Ю.; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів 
авансового внеску, сплаченого ТОВ «Українська промислова компанія «Крок».     

           
       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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1302 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Врублівській Г.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 і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Вруублівській Галині Петрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXXX, 
площею 0,2500 га, в тому числі: рілля – 0,1534 га, під житловим будинком та господарськими 
спорудами – 0,0208 га, прибудинкова територія – 0,0350 га, багаторічні насадження – 0,0408 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX. 

   3. Гр.Врублівській Г.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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1303 
 
Про передачу в оренду земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної  громади для  
розміщення та експлуатації  основних,  
підсобних і допоміжних  будівель та споруд  
підприємств  переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості гр.Стасюку С.А. 
 
         Розглянувши заяву гр.Стасюка С.А. про передачу в оренду земельних ділянок для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 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 гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу в короткострокову оренду терміном на 1 
(один) рік земельні 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 загальною площею 0,4069 га, 
в тому числі: 0,3858 га по XXXXXXX в межах XXXXXXX (кадастровий номер ділянки – 
XXXXXXX), та площею 0,0211 га по XXXXX (кадастровий номер ділянки – XXXXX). 

 
   2. Присвоїти даним земельним ділянкам поштову адресу: XXXXXXXXXX 
 

         3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,3858 га - 3 % 
від нормативно-грошової оцінки землі. 
 
         4. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0211 га -  3 % 
від нормативно-грошової оцінки землі. 
 

            5.   Гр.Стасюку С.А.: 
         5.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до 
чинного законодавства. 
         5.2.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договорів оренди землі або 
повернути земельні ділянки в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 
         5.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України.  
         5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих  інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 



 

          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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1304 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її в 
оренду для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі гр.Цукоровому В.П. 

 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12,38,39,93,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду 
гр.Цукоровому Василю Петровичу, який проживає по XXXXXXXXX, загальною площею 
0,0400 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по XXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

 
   2. Передати гр.Цукоровому Василю Петровичу в короткострокову оренду терміном на 1 

(рік) земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
яка розташована по XXXXXX, площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXX. 

 
   3. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0400 га 3 % 

від нормативної грошової оцінки землі. 
 
   3. Гр.Цукоровому В.П.: 
   3.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до 

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

повернути земельні ділянки 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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1305 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 для будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд  
 

 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 
загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.Дубрівській,14 в с.Мирославль, Баранівського району, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820680400:01:001:0102. 

 
 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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1306 
 
Про погодження надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за 
межами населеного пункту 
 

   Розглянувши листи-звернення Головного управління Держгеокадастру ц Житомирській 
області №18-6-0.334-5376/2-18 від 23.07.2018 р. про погодження або відмову у погодженні 
щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр.Ятлуку О.М., керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 
яким визначено порядок здійснення передачі земель за межами населених пунктів державної 
власності у власність ОТГ, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

   1. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту на 
території Марківського старостинського округу загальною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства гр.Ятлуку Олександру Миколайовичу, який проживає по 
XXXXXXXXX. 

 
   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 
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня  2018р.                                                                                                  № 1307 
 
Про внесення змін до рішення  
21 сесії 8 скликання від 21.06.2018 р. 
№1237 

 
 

    Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 21 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.06.2018 р. №1237 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 21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.06.2018 
р. №1237 «Про затвердження проекту землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб на землях комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «загальною площею 0,0800 га» замінити на 
слова «загальною площею 0,0788 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 

23 сесія 8 скликання 
 

від  16 серпня  2018 року                                                                        № 1308 
 
 

Про надання дозволу на списання 
основних засобів з балансу 
Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні 

 

 

Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні, Шатровського І.В. від 06.08.2018 року № 827 
щодо надання дозволу на списання апаратури, що фізично зношена та 
непридатна для подальшого використання, керуючись ст.25,26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи технічний 
висновок №499 інженера ремонтника з обслуговування медичної техніки 
Б.В.Самойленко, міська рада: 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Баранівській комунальній центральній районній 
лікарні на списання основних засобів, що фізично зношені та непридатні 
для використання, а саме: 

 
№
 
п/
п 

Назва 
апарату 

Зав. 
№ 

Інв.№ Рік 
вигот
о- 
вленн
я 

Балансо
ва 
вартіс
ть 

К-ть дорогоцінних 
металів 
золот
о 

срібл
о 

пла
ти 
на 

1. Шкаф 
сушильний

б/н 104705
21 

1991 6054,00 -- -- -
- 

 
2. Головному лікарю Баранівської комунальної центральної 

районної лікарні, списання основних засобів оформити згідно чинного 
законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення поклати 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  
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня   2018р.                                                          № 1309 
  
 

Про внесення змін до рішення  
21 сесії 8 скликання міської ради  
від 21.06.2018 №1176 
 
 

  Розглянувши  лист головного лікаря  КНП «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради від 26.07.2018 року №  223, 
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. Внести зміни до додатку 1 та додатку 3, затверджених рішенням 21 
сесії міської ради 8 скликання 21.06.2018 №1176 «Про  затвердження 
перспективного плану  спроможної мережі надання первинної медичної 
допомоги на території Баранівської ОТГ» виклавши їх в новій редакції 
(додаються). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Кокітко Н.В.  
 
 
Міський голова                                                                                А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 1  
До рішення 23 сесії Баранівської міської ради  

8 скликання від 16.08.2018 № 1309 
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 3 
До рішення 23 сесії Баранівської міської ради  

8 скликання від 16.08.2018 № 1309 

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.Зеремля 
 
 
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  
23 сесія 8 скликання 

 

від  16 серпня 2018 року                                                                       № 1310 

 
Про створення груп подовженого дня 
в закладах загальної середньої освіти  
Баранівської міської ради у 2018/2019 н.р. 

 
Відповідно ст. 25 Закону України «Про освіту»,  ст.14 ч. 5 Закону 

України «Про загальну середню освіту», керуючись  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,    враховуючи рішення колегії 
відділу освіти (протокол №4 від 10.08.2018 р.),  заяви батьків та рекомендації 
постійної комісії, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1.Затвердити мережу груп подовженого  дня закладів загальної 
середньої освіти Баранівської міської ради на 2018/2019 н.р. згідно додатку. 

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

2.1. Внести відповідні зміни в штатні розписи й кошториси закладів 
освіти. 

2.2. Забезпечити функціонування груп відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

3. Доручити управлінню фінансів Баранівської міської ради виділити 
додаткові кошти для фінансування роботи груп подовженого дня. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                       Додаток  
        до рішення 23 сесії 8 скликання 
        Баранівської міської ради  
        від 16.08.2018 р. № 1310 

 
Мережа 

груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 
ради  

на 2018/2019 навчальний рік 
 

№п/п Назва ЗЗСО Кількість груп Кількість ставок 
1 ОНЗ «Баранівська гімназія» 10 6,25 
2 Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№»2 

ім. О.Сябрук 
9 5 

3 Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 1,5 
4 Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 1 
5 Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 0,5 
6 Явненська ЗОШ І-ІІ ст.  2 0,5 
 Усього 27 14,75 

 
 
 

Секретар ради                                                                        О.В.Самчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня   2018р.                                                          № 1311  
         
 
Про внесення змін до рішення 
3 сесії 8 скликання міської 
ради від 17.02.2017 року 
№103 
 

З метою виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України щодо 
забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівникам Баранівської 
школи мистецтв, розглянувши лист начальника відділу культури, сім’ї, молоді 
та спорту  Баранівської міської ради від 07.08.2018 року № 132, враховуючи 
рекомендації комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення, керуючись ст.ст. 25, 26  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” Баранівська міська рада, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести наступні зміни до штатного розпису Баранівської школи 

мистецтв, затвердженого рішенням 3 сесії 8 скликання міської ради від 
17.02.2017 р. №103, зі змінами внесеними рішенням 7-ї сесії міської ради 8 
скликання від 08.06.2017 р. №353 та рішенням 11 сесії 8 скликання міської 
ради від 12.10.2017 р.  №593,  а саме: 

- вивести посаду секретаря – діловода 0,5 ст.; 
- ввести 0,5 ст. посади заступника директора та затвердити штатний 

розпис Баранівської школи мистецтв в новій редакції згідно додатку. 
   2. Вважати такими, що втратили чинність п.4 рішення 3 сесії 8 

скликання міської ради від 17.02.2017 р. №103,  рішення 7-ї сесії міської ради 
8 скликання від 08.06.2017 р. №353 та рішення 11 сесії 8 скликання міської 
ради від 12.10.2017 р.  №593.      

3. Контроль за виконанням 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 23-ї сесії 8-го скликання 
                                                                    Баранівської міської ради  
             від 16 серпня 2018 року   № 1311 
                                                                                               

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС 

Баранівської школи мистецтв  
 
 

1. Директор – 1 ст. 
2. Заступник директора – 1 ст. 
3. Прибиральник службових приміщень – 1 ст.  
4. Концертмейстер -1,44 ст. 
5. Викладач по класу фортепіано – 1,44 ст.; – 1,44 ст.; – 1,44 ст. 
6. Викладач по класу баяна – 1 ст.; – 1 ст.;  
7. Викладач по класу скрипки – 1 ст.; – 1,44 ст. 
8. Викладач по класу гітари – 1,33 ст.: – 1,44 ст. 
9. Викладач – методист по класу акордеона – 1,44 ст. 
10. Викладач по класу духових інструментів – 1,44 ст.; – 1 ст.; – 1 ст. 
11. Викладач по класу теорії – 0,78 ст.; – 1,44 ст.: – 1 ст.; 
12. Викладач по класу хореографії – 1,44 ст. 
13. Художній клас – 1,44 ст.; – 1 ст.  
14. Викладач естрадного мистецтва – 1,44 ст.; – 1,44 ст. 
15. Вакансія по класу скрипки – 0,44 ст. 
16. Вакансія по класу духових інструментів – 0,44 ст. 
17. Вакансія по класу баяна – 0,66 ст. 
18. Вакансія по художньому класу – 0,78 ст. 
 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                  О.В. Самчук  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018                                                                          № 1312 
 
 
Про передачу багатофункціональних  
пристроїв  з балансу управління  
соціального захисту населення  
Баранівської міської ради 
на баланс Баранівської міської ради   
   
 
    З метою ефективного використання комунального майна, керуючись 
ст.,ст.,25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1.  Передати з балансу  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради на баланс Баранівської міської ради 
багатофункціональні пристрої (Canon i-sensys MF 4430 (+ додатковий 
картридж) в кількості 2 штук (інвентарні номери 101460017 та 101460018). 
Балансова вартість одного БФП – 6000,00 грн.  
 
      2. Акт приймання-передачі майна з балансу   управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради на баланс Баранівської міської 
ради затвердити на черговій 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  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018                                                                           № 1313 
 
Про внесення змін до  Положення  
про управління соціального захисту  
населення Баранівської міської ради 
 
 З метою ефективного виконання повноважень органу місцевого 
самоврядування у сфері соціального захисту населення Баранівської міської 
ради, керуючись ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни та затвердити Положення про управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради в новій редакції, що додається. 
 
 2. Уповноважити начальника  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) подати документи для державної 
реєстрації змін до відомостей про управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, що містяться в єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
 
 3.  Визнати п.1 рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.05.18 р. № 1152 „ Про внесення змін та затвердження  Положення про 
управління соціального захисту  населення Баранівської міської  ради та 
структури в новій редакції ” таким, що втратив чинність. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                    Затверджено 
                                                                            рішенням  23 сесії 8 скликання 
                                                                            Баранівської   міської ради 
                                                                            від   16.08.2018 р.  № 1313 
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Про управління соціального захисту населення 
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ПОЛОЖЕННЯ 
                              Про управління соціального захисту населення 

                              Баранівської  міської ради 

 

                                    І. Загальні положення. 

1.1. Управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради (далі по тексту Управління) є юридичною особою, яка утворюється 
рішенням Баранівської міської ради і підпорядковується їй, міському голові та 
виконавчому комітету міської ради.  

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, наказами Мінсоцполітики та МОЗ України, актами інших 
центральних органів та місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

1.3. Засновником Управління є Баранівська міська рада (далі - 
Уповноважений орган), яка здійснює контроль за його діяльністю. 
          1.4. Управаління не є платником податку на  прибуток. 

1.5. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно  для 
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямків діяльності, визначених цим Положенням. 

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед 
працівників установи та інших, пов’язаних з ними осіб (крім оплати їх праці, 
нарахування єдиного соціального внеску). 

1.7. Повна назва:  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради. 

1.8. Скорочена назва:  УСЗН Баранівської міської ради. 
1.9. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. 

Соборна, 12.    
 

ІІ. Юридичний статус Управління. 
 
 2.1. Управління є самостійним закладом, який є юридичною особою, має 
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із 
зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки. Права й обов’язки  
юридичної особи Управління набуває з дня його державної реєстрації. 
 2.2. Управління несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в 
межах належних йому грошових коштів відповідно до чинного законодавства 
України. 
 2.3. Управління має право бути позивачем і відповідачем у судових 
інстанціях. 

2.4. Кошторис та штатний розпис затверджує Баранівська міська рада. 

 



 

ІІІ. Основні завдання Управління. 
 

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної 
соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту 
населення, а саме: 
1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту 
населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення 
рівності прав чоловіків та жінок, , протидії торгівлі людьми, виконання 
програм і здійснення заходів у цій сфері; 
2) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної 
роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу 
сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, відділів, служб 
та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; 
3) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів 
щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та 
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне 
сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем 
проживання, перебування; 
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для 
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури; 
5) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних 
такими, що пропали безвісти) військовослужбовців; 
6) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 
7) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни 
та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома до влаштування в 
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому; 
8) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг 
особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах; 
9) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 
законодавством; 
10) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість 
населення у порядку, встановленому законодавством; 
11) виконання інших повноважень у сфері соціального захисту населення, 
визначених ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
 



 

ІV. Майно Управління 
 

4.1. Майно Управління становлять основні фонди, оборотні засоби, 
кошти, а також інші цінності, передані йому Уповноваженим органом, 
вартість яких відображається у самостійному балансі Управління. 

4.2. Управління володіє, користується та розпоряджається майном, з 
обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно 
до чинного законодавства України та цього Положення. Основними фондами 
Управління має право розпоряджатися лише з дозволу Уповноваженого 
органу відповідно до встановленого порядку. 

4.3. Джерелами формування майна Управління є: 
4.3.1. майно, передане йому Уповноваженим органом; 
4.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб; 
4.3.3. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і  
фізичних осіб; 

4.3.4. надходження від здачі в оренду (з дозволу Уповноваженого 
органу) майна, закріпленого на праві оперативного управління; 

4.3.5. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

4.4. Вилучення майна Управління може мати місце лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 

4.5. Збитки, завдані Управлінню внаслідок порушення його майнових 
прав юридичними або фізичними особами, органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Управлінню 
відповідно до чинного законодавства України. 

4.6. Відчуження майна, що закріплено за Управлінням на праві 
оперативного управління, здійснюється за попередньою згодою 
Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства України. 
Кошти, одержані від відчуження об’єктів комунальної власності, 
зараховуються до міського бюджету. 

4.7. Управління має право за погодженням Уповноваженого органу 
придбавати, орендувати необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу 
від юридичних осіб, установ, організацій та фізичних осіб. 

 

V. Фінансово-господарська діяльність Управління. 
 

5.1. Управління є неприбутковою установою. 
5.2. Управління утримується за рахунок коштів, які відповідно до 

Бюджетного кодексу України виділяються з бюджету Баранівської міської 
ради на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших 
надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від 
надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, 
підприємств, установ та організацій. 

5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, 
державний бюджет, добровільні внески, гранти, кредитні кошти.  



 

5.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці Управління 
затверджується Баранівською міською радою.  

 
VІ. Структура Управління. 

 

6.1.  До складу Управління6 входять такі структурні підрозділи: 
6.1.1. Центр надання соціальних послуг. 
Центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або 
денного перебування.  

Діяльність Центру соціальних послуг повинна відповідати критеріям 
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.  

Центр може надавати  соціальні послуги та допомогу малозабезпеченим 
і багатодітним сім'ям, які спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і 
соціальної активності. 

Центр має печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Центр не 
є юридичною особою. 

6.1.2. Відділ  бухгалтерського обліку. 
Відділ бухгалтерського обліку створений для організації обліку 

фінансово-господарської діяльності Управаління та його структурних 
підрозділів, для контролю за правильним використанням грошових та 
матеріальних цінностей, своєчасністю господарських розрахунків. 

Відділ бухгалтерського обліку не є юридичною особою. 
6.2. Керівники структурних підрозділів розробляють положення про 

підрозділ та подають на затвердження начальнику Управління. 
У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть 

створюватися інші підрозділи, в т.ч. з правом юридичної особи, діяльність 
яких спрямована на надання соціальних послуг чи виконання повноважень, 
встановлених законодавством України у сфері соціального захисту та 
соціальної підтримки. 

6.3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади розпорядженням міського голови  Баранівської міської 
ради, яке затверджується рішенням сесії відповідної ради. 

6.3.2. Посаду начальника Управління може займати особа, яка має вищу 
освіту (магістр, спеціаліст) відповідного професійного спрямування, стаж 
роботи за фахом, на державній службі або в органах місцевого 
самоврядування на керівній посаді не менше як 3 роки. 

6.3.3. Начальник Управління: 
- здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе 

персональну  
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, 

забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, 
визначає ступінь відповідальності працівників,  затверджує посадові обов’язки 
заступника директора, завідувачів відділень, інших працівників Управління; 

- координує діяльність структурних підрозділів Управління; 



 

- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису 
та кошторису витрат Управління; 

- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його інтереси; 
- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого 

кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення; 
- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 
працівників Управління;  
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Управління;  
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 
- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект 

положення про Управління; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.  
6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка 
використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 3.2. 
цього Положення та поліпшення матеріально-технічної бази Управління.  

6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної 
із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів  Управління, ревізія 
фінансово-господарської діяльності Управління проводяться відповідно до 
законодавства України. 

 
                       

VІІ. Припинення діяльності Управління. 

 

7.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація 
Управління здійснюється за рішенням Баранівської міської ради або суду 
відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про 
ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 
претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який прийняв 
вішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України. 

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 
повноваження по управлінню Управлінням. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Управління і подає на затвердження органу, який 
призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних 
відносинах з Управлінням, що ліквідується, повідомляється про його 
ліквідацію у письмовій формі. 

7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за 
рішенням Баранівської міської ради має бути передано іншій неприбутковій 
організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету. 

7.5. Ліквідація Управління вважається завершеною, а юридична особа  
такою, що ліквідована і припинила свою діяльність з моменту внесення запису 
про це до державного реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову 



 

відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з цивільним 
законодавством. 

7.6. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам, які 
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства України. 

7.7. У разі реорганізації Управління права і обов’язки переходять 
правонаступнику (-ам).   

 

VІІІ . Прикінцеві положення. 

 

8.1. Положення про Управління затверджується Баранівською міською 

радою.  

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

 Секретар ради                                          О.В.Самчук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018                                                                       № 1314 
 
Про звернення депутатів Баранівської 
міської ради до голови Житомирської  
обласної державної адміністрації  
Гундича І.П., начальника Служби  
автомобільних доріг в Житомирській  
області Савченка Г.В., начальника  
управління Укртрансбезпеки в  
Житомирській області Осіпова Ю.А.,   
начальника Баранівського відділення  
поліції  Новоград – Волинського відділу  
поліції ГУНП в Житомирській області  
Гнатюка О.І. щодо обмеження руху  
великовагового автотранспорту по  
вул. Першотравенській та вул. Звягельській  
в м.Баранівка Житомирської області. 
 
  
 Розглянувши колективне звернення жителів вул.Першотравенської та 
вул.Зв’ягельсьої м.Баранівка Житомирської області, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи рекомендації 
спільного засідання постійних комісій міської ради від 13.08.2018р. міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
  1. Схвалити тексти звернень до голови Житомирської обласної 
державної адміністрації Гундича І.П., начальника Служби автомобільних доріг 
в Житомирській області Савченка Г.В., начальника управління 
Укртрансбезпеки в  Житомирській області Осіпова Ю.А., начальника 
Баранівського відділення поліції  Новоград – Волинського відділу поліції 
ГУНП в Житомирській області Гнатюка О.І. щодо обмеження руху 
великовагового автотранспорту по вул. Першотравенській та вул. Звягельській  
в м.Баранівка (додаються).  

2. Доручити міському голові  Душку А.О. підписати тексти звернень. 
3. Надіслати звернення посадовим особам, зазначеним в п.1 даного 

рішення. 
 
Міський голова                       А.О.Душко 



 

Голові Житомирської обласної   державної 
адміністрації                                                                   
Гундичу І.П. 
  

Звернення 
до голови Житомирської обласної державної адміністрації Гундича І.П.  від депутатів 
Баранівської міської ради 8 скликання щодо пришвидшення розгляду архітектурно- 

містобудівною радою питання  будівництва об’їзної  дороги державного значення  та 
сприяння  в  виділенні коштів на  реалізацію даного  проекту. 

 

        В Баранівській об’єднаній територіальній громаді гостро постало питання щодо 
обмеження руху великовагово транспорту на автомобільній дорозі державного значення Т-
0612 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів. Дана дорога перегружена, так як 
між м.Полонне і м.Новоград-Волинський розташовані щебеневі заводи, які регулярно 
перевозять щебень по території Баранівської громади. В весняно-осінню пору працюють і 
аграрії області, які також перевозять свою продукцію по дорозі Т-06-12. 
         Таке перевезення здійснюється через головні вулиці міста Баранівка – 
Першотравенську та Звягельську, що заважає нормальному життєіснуванню громадян.  По 
вул.Звягельська розташована Баранівська ЗОШ №2 ім.О.Сябрук, комунальна центральна 
районна лікарня, безліч магазинів та МАФів, власники яких  скаржаться на постійний шум 
від великовагового транспорту.   

 До міської ради постійно надходять колективні звернення жителів міста зі скаргами 
на те, що в них почали руйнуватися домівки внаслідок вібрації дороги від вантажівок, в 
будинках з’явилися тріщини, зсовуються покрівлі. Багато будинків жителів міста 
будувалися ще за часів Вітчизняної війни. В спекотну пору року асфальтобетонне покриття 
руйнується, зявляються колії і зсуви, утворюються мікротріщини, в подальшому туди 
потрапляє вода, мороз – і до року часу такої дороги немає. Знаки про дотримання 
температурного режиму є, але водії ними свіомо нехтують, або роблять вигляд, що не 
помічають. 

Баранівською об’єднаною територіальною громадою до департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації подана на засідання архітектурно-містобудівної ради  
«Схема планування території Баранівської ОТГ Житомирської області». Одним із пунктів в 
Схемі дорожньої мережі та транспортної інфрастурктури  передбачено будівництво об’їзної 
дороги державного значення. Дана об’їзна автодорога об’єднає між собою автомобільні 
дороги Т-06-01 /Баранівка – Висока Піч/ та Т-06-12  /Новоград-Волинський – Полонне – 
Старокостянтинів/  поза межами міста Баранівка, що значно зменшить кількість 
транзитного транспорту , що рухається по вуличній мережі міста. Будівництво об’їзної 
дороги також зменшить перепробіг транзитного транспорту. 

Враховуючи вищезазначене просимо Вас пришвидшити розгляд  даного питання 
містобудівною радою  та посприяти в  виділенні коштів на реалізацію  проекту. 

Дякуємо за розуміння та підтримку. 
Звернення прийняте на засіданні двадцять третьої сесії 8 скликання 16 серпня 2018 

року.  
 

 
Баранівський  міський голова                        А.О.Душко  

 
 

 
 
 
 
 



 

Начальнику управління Укртрансбезпеки               
в Житомирській області 
Осіпову Ю.А. 
     
 

Звернення 
до начальника управління Укртрансбезпеки в Житомирській ообласті          

Осіпова Ю.А.    від депутатів Баранівської міської ради 8 скликання щодо 
обмеження руху великовагового автотранспорту по вул.Першотравневій та 

вул.Звягельській в м.Баранівка  Житомирської області 
                

        В Баранівській об’єднаній територіальній громаді гостро постало питання 
щодо обмеження руху великовагово транспорту на автомобільній дорозі 
державного значення Т-06-12 Новоград-Волинський-Полонне-
Старокостянтинів. Дана дорога перегружена, так як між м.Полонне і 
м.Новоград-Волинський розташовані щебеневі заводи, які регулярно 
перевозять щебень по території Баранівської громади. В весняно-осінню пору 
працюють і аграрії області, які також перевозять свою продукцію по дорозі Т-
06-12. 
         Таке перевезення здійснюється через головні вулиці міста Баранівка – 
Першотравенську та Звягельську, що заважає нормальному життєіснуванню 
громадян.  По вул.Звягельська розташована Баранівська ЗОШ №2 
ім.О.Сябрук, комунальна центральна районна лікарня, безліч магазинів та 
МАФів, власники яких  скаржаться на постійний шум від великовагового 
транспорту.   

 До міської ради постійно надходять колективні звернення жителів міста 
зі скаргами на те, що в них почали руйнуватися домівки внаслідок вібрації 
дороги від вантажівок, в будинках з’явилися тріщини, зсовуються покрівлі. 
Багато будинків жителів міста будувалися ще за часів Вітчизняної війни. В 
спекотну пору року перевантажені машини руйнують асфальтобетонне 
покриття, зявляються колії і зсуви, утворюються мікротріщини, в подальшому 
туди потрапляє вода, мороз – і до року часу такої дороги немає. Знаки про 
дотримання температурного режиму є, але водії ними свіомо нехтують, або 
роблять вигляд, що не помічають. 

Враховуючи вищезазначене просимо Вас встановити постійний 
моніторинг за рухом великовагового транспорту, який здійснює перевезення 
по території Баранівської громади, з метою недопущення перевезення 
вантажів з надмірною вагою, враховуючи дотримання температурного режиму 
в спекотну пору року. 

Дякуємо за розуміння.   
Звернення прийняте на засіданні двадцять третьої сесії 8 скликання 16 

серпня 2018 року.  
 
 
 Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 

 



 

Начальнику Служби автомобільних 
доріг в Житомирській області 
Савченку Г.В. 
 
 

Звернення 
до начальника Служби автомобільних доріг  в Житомирській області          

Савченка Г.В.  від депутатів Баранівської міської ради 8 скликання щодо 
виділення коштів на поточний ремонт дороги державного значення Т-06-12 

Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів. 
 

В Баранівській об’єднаній територіальній громаді гостро постало 
питання щодо здійснення поточного ремонту  дороги державного значення Т-
06-12 Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів.  Дана дорога 
найбільш навантажена та перегружена.  Між м.Полонне і м.Новоград-
Волинський розташовані щебеневі заводи, які регулярно перевозять щебень по 
території Баранівської громади. В весняно-осінню пору працюють і аграрії 
області, які також перевозять свою продукцію по дорозі Т-06-12.  Крім того, 
по даній державній автодорозі забезпечуються міжобласні автобусні 
перевезення.  
         Такий рух автотранспорту проходить через головні вулиці міста 
Баранівка – Першотравенську та Звягельську. В спекотну пору року 
асфальтобетонне покриття доріг руйнується, з’являються колії і зсуви, 
утворюються мікротріщини, в подальшому туди потрапляє вода, мороз – і до 
року часу такої дороги немає. Знаки про обмеження швидкості та дотримання 
температурного режиму на трасах є, але водії вантажівок ними свідомо 
нехтують, або роблять вигляд, що не помічають. 
 До Баранівської міської ради неодноразово надходять зверення громадян 
щодо здійснення поточного ремонту доріг та тротуарів по  вулицях 
Першотравенська та Звягельська, де місцями неможливо навіть проїхати 
велосипедним транспортом. 

 Протягом  2018  року  на  поточний ремонт доріг державного значення 
кошти не виділялися. За 5 місяців роботи філії «Баранівський райавтодор» 
отримано тільки 20 тонн асфальтобетону, прокладення якого в цьому році 
заборонено, бо його якість не відповідає державним стандартам. 

Враховуючи вищевикладене, переконливо просимо Вас виділити  кошти 
на здійснення поточного ремонту  дороги державного значення Т-06-12 
Новоград-Волинський-Полонне-Старокостянтинів. 

Заздалегідь дякуємо за розуміння та підтримку. 
Звернення прийняте на засіданні двадцять третьої сесії 8 скликання 16 

серпня 2018 року.  
   
 
Баранівський міський голова                                              А.О.Душко 
 

 
 



 

Начальнику Баранівського відділення 
поліції Новоград-Волинського відділу 
поліції ГУНП в Житомирській області 
Гнатюку О.І. 
  
 

Звернення 
до начальника Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського  

відділу поліції ГУНП в Житомирській області Гнатюка О.І.  від депутатів 
Баранівської міської ради 8 скликання щодо обмеження руху великовагового 

автотранспорту по вул.Першотравневій та вул.Звягельській в м.Баранівка  
Житомирської області 

                
        В Баранівській об’єднаній територіальній громаді гостро постало питання 
щодо обмеження руху великовагово транспорту на автомобільній дорозі 
державного значення Т-0612 Новоград-Волинський-Полонне-
Старокостянтинів. Дана дорога перегружена, так як між м.Полонне і 
м.Новоград-Волинський розташовані щебеневі заводи, які регулярно 
перевозять щебень по території Баранівської громади. В весняно-осінню пору 
працюють і аграрії області, які також перевозять свою продукцію по дорозі Т-
06-12. 
         Таке перевезення здійснюється через головні вулиці міста Баранівка – 
Першотравенська та Звягельська. По вул.Звягельська розташована Баранівська 
ЗОШ №2 ім.О.Сябрук, комунальна центральна районна лікарня, безліч 
магазинів та МАФів, власники яких  скаржаться на постійний шум від 
великовагового транспорту.   
  Знаки про обмеження швидкості та дотримання температурного режиму 
на дорогах є, але водії вантажівок ними свідомо нехтують, або роблять вигляд, 
що не помічають. 

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на неодноразові звернення  
громадян,  відсутність об’їзної дороги просимо Вас  посилити контроль за 
перевезенням вантажів з надмірною вагою  та дотриманням водіями 
температурного режиму  в спекотну пору року. 

Дякуємо за розуміння.  
Звернення прийняте на засіданні двадцять третьої сесії 8 скликання 16 

серпня 2018 року.  
 
 
Баранівський  міський голова                      А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018 року                                                                     № 1315 
 
Про призупинення діяльності  
Гриньківської ЗОШ І 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 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),  міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1.Провести оптимізацію закладів освіти громади шляхом призупинення  
функціонування  Гриньківської загальноосвітньої школи І ступеня. 

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

Гриньківської загальноосвітньої школи І ступеня 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  
23 сесія 8 скликання 

 
  16 серпня  2018р.                                                          № 1316 
 
 
Про звернення головного  
редактора газети «Слово  
Полісся» Пилипчук О.А. 
 
                         
             Заслухавши звернення головного редактора газети «Слово Полісся» 
Пилипчук О.А. щодо подальшого існування та функціонування газети «Слово 
Полісся»,  керуючись ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада  
 

  ВИРІШИЛА:  
 

Звернення головного редактора газети «Слово Полісся» Пилипчук 
О.А. щодо подальшого існування та функціонування газети «Слово Полісся» 
взяти до відома. 
  
 
 
        Міський голова                                                      А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня  2018р.                                                                                 № 1317 
 
 
Про передачу в оренду земельної  ділянки  
з земель 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 ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» 
 
 
         Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» 
Нікуліна Д.О. про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, витяг з реєстру платників податків на додану 
вартість, керуючись ст.12,65,76,93,124,125 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 «Сайенс Інновейшн Продакшн», юридична адреса 
якого: м.Баранівка, Баранівський район, вул.Соборна, 50-А/1, в довгострокову 
оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
загальною площею 2,0000 га в м.Баранівка Баранівського району 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки – 
18206800000:01:006:0063. 
 



 

         2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 
2,0000 га в розмірі  7  % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю 
щорічного перегляду на сесії міської   ради. 
 
 3. У договорі оренди землі зазначити, що в разі невиконання  ТОВ 
«Сайенс Інновейшн Продакшн»  умов угоди про соціальне партнерство, яка 
укладена 16.08.2018 р. Баранівська міська рада має право в односторонньому 
порядку розглянути на сесії питання про перегляд розміру орендної плати за 
оренду землі. 
 
         4  ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» в особі директора Нікуліна Д. О.: 
         4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його 
відповідно до 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 
23 сесія 8 скликання 

 
 16 серпня  2018р.                                                                                № 1318 
 
 
Про розгляд звернення жителів  
будинку 20-а по вул.Шевченка  
м.Баранівка щодо самовільного  
будівництва на прибудинковій території 

 
 

   Розглянувши звернення гр.Гнилориби В.А. та гр.Онопрійчук В.Ю. щодо 
забезпечення проходу та проїзду до власних квартир через земельну ділянку 
для обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м.Баранівка, 
вул.Шевченка,20-а (прибудинкова територія), яка самовільно зайнята та 
загороджена співвласником даного будинку гр.Федорівом В.М., керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Звернення жителів будинку 20-а по вул.Шевченка м.Баранівка  
гр.Гнилориби В.А. та гр.Онопрійчук В.Ю. щодо забезпечення проїзду та 
проходу до власних квартир в багатоквартирному житлового будинку взяти до 
відома. 
 
         2. Винести розгляд даного питання на чергове засідання виконавчого 
комітету Баранівської міської ради. 
 
         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 
23 сесія 8 скликання  

 
16 серпня  2018  року                                                                             № 1319  
 
Про надання дозволу на проведення  незалежної 
експертної оцінки приміщення на першому 
поверсі головного корпусу стаціонару (дитяче відділення) 
Баранівської  комунальної центральної районної лікарні  
 
            Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні Шатровського І.В. щодо надання дозволу на 
проведення незалежної експертної оцінки приміщення на першому поверсі 
головного корпусу стаціонару (дитяче відділення) з подальшою передачею  в 
оренду для розміщення цілодобової аптеки, керуючись ст.26,59  Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні"   міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Надати Баранівській комунальній центральній районній лікарні дозвіл 
на організацію  комплексу заходів з проведення незалежної експертної оцінки  
приміщення на першому поверсі головного корпусу стаціонару (дитяче 
відділення)  з подальшою передачею  в оренду для розміщення цілодобової 
аптеки. 
 
 2. Звіт про незалежну експертну оцінку приміщення на першому поверсі 
головного корпусу стаціонару (дитяче відділення)  з подальшою передачею  в 
оренду для розміщення цілодобової аптеки подати на затвердження сесії 
Баранівської міської ради. 
 
          3. 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                                                                                                                  

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання  

 
16 серпня  2018  року                                                                                № 1320 
 
 
Про створення депутатської комісії  
з питань вивчення штатних розписів 
закладів загальної середньої освіти  
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади 
 

Відповідно до ст. 26, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Створити комісію з питань вивчення штатних розписів закладів 
загальної середньої освіти Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади з числа депутатів Баранівської міської ради 8 скликання (далі-
Комісія) та затвердити персональний склад Комісії згідно додатку. 

 
2. Делегувати Комісії повноваження з узгодження штатних розписів та 

мережі класів закладів освіти, подання пропозицій міському голові та 
виконавчому комітету щодо їх затвердження. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики 
(Підгурський М.П. ) та 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 23 сесії 8 скликання  
Баранівської міської ради  

від 16.08.2018 р. №1320 
 

Персональний склад  
депутатської комісії з питань вивчення штатних розписів закладів загальної 

середньої освіти Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
 

1. Полюшкевич Любов Євгенівна, депутат Баранівської міської ради, 
голова комісії. 

2. Муравський Руслан Анатолійович, депутат Баранівської міської ради. 
3. Строєв Ігор Миколайович, депутат Баранівської міської ради. 
4. Ковальський Олег Володимирович, депутат Баранівської міської ради. 
5. Підгурський Микола Петрович, депутат Баранівської міської ради. 
6. Курбатов Віктор Аліджанович, депутат Баранівської міської ради. 
7. Нечипорук Дмитро Васильович, депутат Баранівської міської ради. 

 
 

Секретар ради                                                                   О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
16 серпня 2018                                                                       № 1321 
 
Про заслуховування заяви 
депутата Баранівської міської ради  
8 скликання Супрунця В.С.  
 
  
 Заслухавши заяву депутата Баранівської міської ради 8 скликання 
Супрунця В.С. щодо події, яка відбулася 13 серпня 2018 року біля житлового 
будинку за адресою вул.Південна,17, м.Баранівка Житормирської області, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
  1. Прийняти дану заяву до відома. 
 

2. Засудити дії осіб, які проводили несанкціонований мітинг 13 серпня 
2018 року біля домоволодіння депутата Баранівської міської ради 8 скликання 
Супрунця В.С. за адресою: вул.Південня,17 м.Баранівка Житомирської 
області. 
 
 3. Рекомендувати Баранівському відділенню поліції  Новоград – 
Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області посилити 
контроль за проведенням несанкціонованих мітингів на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади. 
 
 
Міський голова                       А.О.Душко 
 
 
 
        
 


