
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                           №  1791   
 

Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 1 квартал 2019 року 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 
року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада  

 
 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 
1 квартал 2019 року:   

� за  доходами: 61378099,15  гривень;  

� за видатками:  43006106,81 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 56063176,28 гривень;  

� видатки в сумі 35449051,54 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 5314922,87 гривень; 

� видатки в сумі 7557055,27 гривень  

 2.Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
5145271,79грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.04.20198 
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 2019 року через 
максимально ощадний режим використання коштів.  

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

Міський голова                                                                                                А. О. Душко  

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                           № 1793 
 
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, керуючись  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 
 

  ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення Баранівської міської             
ради  від 10.05.2019р. № 1793 

 
 
1.Розпорядження № 47-в від 18.04.2019р. «Про заміну частини щорічної 

відпустки грошовою компенсацією Душку А.О.» 
2. Розпорядження № 48-од від 13.03.2019р. «Про надання дозволу на 

попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти»   

3. Розпорядження № 49-од від 13.03.2019р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно-кошторисної документації» 

4. Розпорядження № 50-од від 13.03.2019р. «Про оприбуткування 
товарно-матеріальних цінностей та запасів»  

5. Розпорядження № 51-од від 13.03.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

6. Розпорядження № 63-од від 15.04.2019р. «Про внесення змін до 
фінансового плану на 2019 рік КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
ради». 

7. Розпорядження № 66-од від 15.04.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

8. Розпорядження № 67-од від 18.04.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» . 

9.  Розпорядження № 21-Г від 22.04.2019р. «Про надання дозволу на 
передачу дров» . 

10. Розпорядження №30-од від 06.02.2019р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно-кошторисної документації». 

11. Розпорядження №46-од від 06.03.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

12. Розпорядження №72-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

13. Розпорядження №73-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

14. Розпорядження №74-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

15. Розпорядження №75-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

16. Розпорядження №77-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

17. Розпорядження №79-од від 06.05.2019 «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку». 

 
 
 Секретар ради        О.В.Самчук 

 
               



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія  8 скликання 
 
 

10 травня 2019 року                                                                               № 1789 
 
Про результати діяльності 
Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка 
та Баранівського району за 2018 рік 
 
 
                 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію  Греська Г.С. – заступника керівника 
Новоград-Волинської місцевої прокуратури,   враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 
етики,  міська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 

 
       1. Інформацію  про результати діяльності Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка та Баранівського району за 2018 рік  
взяти до відома. 
 
 
Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

    30 сесія   8 скликання 
10 травня 2019 року                                                                            № 1794                                                   
 
Про затвердження структури та  
загальної чисельності  
працівників управління соціального  
захисту населення Баранівської  
міської ради в новій редакції 
 

Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 
частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону України ,,Про 
місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення виконання постанови 
КМУ від 16.01.2019 року № 18 «Про внесення змін до Положення про 
головного державного соціального інспектора та державного соціального 
інспектора», для забезпечення функціонування послуги «соціальне таксі», 
затвердженої рішенням 20-ї сесії 8 скликання від 11.05.2018 №1149 та  
підвищення ефективності роботи управління, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників управління 

соціального захисту населення Баранівської міської ради (додаток 1). 
 
2. Начальнику управління соціального захисту населення Баранівської 

міської ради (Цицюра В.О.) забезпечити виконання цього рішення у частині 
оформлення трудових відносин з працівниками управління у відповідності з 
чинним законодавством України, внести зміни до штатних розписів та 
кошторисів.  
 

3. Визнати таким, що втратив чинність п.1.3 рішення 27 сесії 8 скликання 
від 21.12.2018 р. №: 1560 «Про затвердження структури та загальної 
чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів». 

 
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 
  
 
 
 



Додаток 1 
до рішення 30 сесії  
8 скликання міської ради  
від 10.05.2019 № 1794  

 
Структура та загальна чисельність працівників  

управляння соціального захисту населення Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Найменування посади Кількість 
штатних 
одиниць 

 Керівництво 
 Начальник управління 1 
 Інспектор з питань праці та соціально-трудових 

відносин  
1 

 Інспектор з кадрів 1 
   Разом: 3 

 Центр надання соціальних послуг  
 Заступник начальника – директор центру  1 
 Фахівець із соціальної роботи II категорії  3 
 Фахівець із соціальної роботи  2 
 Соціальний робітник  29 
 Соціальний робітник з комплексного ремонту  2 
 Сестра медична  2 
 Водій  1 
 Прибиральник службових приміщень 1 
   Разом: 41 

 Відділ бухгалтерського обліку  
 Головний бухгалтер  1 
 Бухгалтер 2 
   Разом:   3 

 Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення  
 Начальник відділу 1 
 Спеціаліст  1 
 Інспектор 1 
   Разом:  

 

3 

 Всього:  

 

50 

 
 
 
Секретар  ради       О.В.Самчук  
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня   2019  року                                                                            № 1795 
 
Про надання дозволу на приймання-передачу 
з балансу міського стадіону на баланс  
Баранівського міського будинку культури 
ім. А. Пашкевича відділу культури, сім’ї, 
 молоді та спорту Баранівської міської ради 
основних засобів 
 
       З метою ефективного використання, відповідно до звернення начальника 
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради Ошатюк 
Н.Б. від 16.04.2019р. № 76 та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада  
 
 ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати дозвіл на приймання-передачу з балансу міського стадіону на 
баланс Баранівського міського будинку культури ім. А. Пашкевича відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради основних засобів, а 
саме: 

-пульт мікшерний в кількості 1 шт. на суму 550 грн.00 коп. 

-мікрофон в кількості 2 шт. на суму 200 грн.00 коп. 

-комплект проводів(до мікрофона) в кількості 1 шт. на суму 210 грн.00 

коп. 

 2.  Акт на приймання-передачу з балансу Міського стадіону на баланс 
Баранівського міського будинку культури ім. А. Пашкевича оформити згідно 
вимог чинного законодавства.  
 
 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
      
Міський голова                                                                              А. О. Душко 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                  № 1796 
 
Про встановлення місцевих   
податків та зборів на 2020 рік 
(проект регуляторного акту) 
 

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

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

1.1. Податок на майно, який складається з: 

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.1.2. Транспортного податку. 

1.2. Єдиний податок. 

1.3. Туристичний збір. 

2. Затвердити: 

2.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки (додаток 1); 

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

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

2.2.Положення про транспортний податок (додаток 2) . 

2.3.Положення про єдиний податок (додаток 3); 

2.4.Положення про туристичний збір (додаток 4). 

 



        3. Визнати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає 
чинність   рішення Баранівської міської ради від 21.06.2018 року  № 1169 «Про 
встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» (регуляторний акт). 
 

4.  Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2020 року.   

   
5.  Для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою місцевих 

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

 

6. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 
на сайті Баранівської міської ради. 

 

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

 

 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  
до рішення 30 сесії міської  
ради 8 скликання  
від «10» травня 2019р.   № 1796 

 
 

Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

                                               1.Платники податку. 

       1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості. 

        1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб: 

      а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку; 

      б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 
податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом; 

      в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

2. Об’єкт оподаткування. 

        2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, 
в тому числі його частка. 

   2.2. Не є об’єктом оподаткування: 

       а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);  

      б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;  

      в) гуртожитки;  

      г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з 
аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, 
міської ради; 



      ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, 
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються 
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на 
дитину;  

       д) об’єкти нежитлової нерухомості , які використовуються суб’єктами 
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в 
малих архітектурних формах та на ринках;  

       е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 
приміщення промислових підприємств; 

       є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені 
для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 

       ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

       з)об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, 
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та 
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, 
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними 
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім 
об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська 
діяльність; 

       и)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для 
надання освітніх послуг; 

       і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих 
санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а 
також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і 
відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 
організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку 
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

       ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 
фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту 
інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської 
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, 
їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня 



виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, 
в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

     й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської 
підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

     к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним 
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.  

3.База оподаткування. 

        3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової  та нежитлової 
нерухомості, в тому числі його часток. 

         3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів 
платника податків, зокрема документів на право власності. 

         3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 
обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного 
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують 
право власності на такий об’єкт. 

4.Ставка податку. 

        4.1.Встановити  ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у 
відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року  за 1 квадратний метр  бази оподаткування та 
викласти у додатку 1.1 до цього Положення. 

 

5. Пільги із сплати податку 

5.1. Встановити  пільги з податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та 
викласти у додатку 1.2 до цього Положення. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 
(звітний) період (рік). 

5.2. Баранівська міська рада може встановлювати встановлюють пільги з 
податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій 
України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом 
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої 
такими статутами (положеннями). 

Пільги з податку, що сплачується на території міста  з об’єктів житлової 
та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану 
та рівня доходів.  



Пільги з податку, що сплачується на території міста з об'єктів нежитлової 
нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом 
оподаткування. 

       5.3. Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу, для 
фізичних осіб не застосовуються до: 

 - об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів 
перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої 
пунктом 4.1 цього розділу; 

 - об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 
підприємницькій діяльності). 

       5.4.Баранівська   міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає 
до Баранівського відділення Новоград Волинської ОДПІ ГУ ДФС у 
Житомирській  області інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним 
та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

6.Податковий період. 

         6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Порядок обчислення суми податку. 

        7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом 
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у 
такому порядку: 

        а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази 
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 
розділу 4цього положення та відповідної ставки податку; 

       б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної 
відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 розділу 4 цього положення та 
відповідної ставки податку; 

       в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості 
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із 
сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 
"в" пункту 4.1 розділу 4цього положення та відповідної ставки податку; 

       г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в"  пункту 7.1 
цього розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої 
ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

        ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), 



сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, 
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 
нерухомості (його частку). 

        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом 
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості 
виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та 
відповідної ставки податку. 

        7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього положення, та відповідні 
платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, 
що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).  

        Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з 
місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

         7.3. Платники податку − юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування 
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  
Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально.  

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 
нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається 
протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий 
об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт. 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта 

оподаткування податком 

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 
нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

9. Порядок сплати податку. 

9.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 
оподаткування і зараховується до бюджету Баранівської міської ради  згідно з 
положеннями Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. 

10. Строки сплати податку. 



         10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

10.2.У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 
податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 7.2 
розділу 7даного положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, 
передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. 

10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за 
податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених  пунктом 

102.1 статті 102 Податкового кодексу України. 

11. Інші положення. 

       11.1. Положення, які не включені в дане Положення про нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, регулюються відповідно до Податкового 
кодексу України із змінами та доповненнями. 

 

 

 Секретар ради                                                                               О.В.Самчук    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Додаток  1.1.                                                                      
                                                                                       до Положення про податок на   
                                                                                       нерухоме майно, відмінне від земельної              
                                                                                       ділянки, затвердженого рішенням 30 сесії                    
                                                                                       міської ради 8 скликання                                                     
                                                                                       від 10.05. 2019р.   № 1796 
 

 

 

Ставки  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

 

Ставки встановлюються  на  2020 рік та вводяться в дію  з 01 січня 2020 року 
 

     Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 
 

Код 
області 

Код 
району 

Код  
згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 
або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

06  1820610100 

Баранівська  міська рада   

Житомирської області 

(м. Баранівка) 

 
 
 

 

     Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр  
(відсотків розміру мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 
 

Найменування2 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,300 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

1110.3 Будинки садибного типу 0,300 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,300 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,300 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,300 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні 

0,300 - - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,300 - - 0,200 - - 



113 Гуртожитки
5 

 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 

Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 
віку та 

 інвалідів5 

Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 
Звільнені від оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 
бездомних5 

Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного проживання 
інші 

Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.2 Мотелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.3 Кемпінги 0,200 - - 0,200 - - 

1211.4 Пансіонати 0,200 - - 0,200 - - 

1211.5 Ресторани та бари 0,200 - - 0,200 - - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку - - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 
не класифіковані раніше 

- - - - - - 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,200 - - 0,200 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,200 - - 0,200 - - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,200 - - 0,200 - - 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 
промислових підприємств 

0,200 - - 0,200 - - 

1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші 

0,200 - - 0,200 - - 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,200 - - 0,200 - - 



1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків5 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.3 Станції технічного обслуговування 
автомобілів 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,200 - - 0,200 - - 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 
обслуговування 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,200 - - 0,200 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,200 - - 0,200 - - 

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та 
пов’язані з ними будівлі 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,200 - - 0,200 - - 

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 
мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 
трамвайні та тролейбусні депо 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,200 - - 0,200 - - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,200 - - 0,200 - - 

1242.2 Гаражі підземні 0,200 - - 0,200 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,200 - - 0,200 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів 0,200 - - 0,200 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості5 

 
 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 
корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 
оподаткування  

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 



деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної 
та фарфоро-фаянсової промисловості5 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 
газу 

0,200 - - 0,200 - - 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,200 - - 0,200 - - 

1252.3 Силоси для зерна 0,200 - - 0,200 - - 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 
матеріалів 

0,200 - - 0,200 - - 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200 - - 0,200 - - 

1252.6 Холодильники 0,200 - - 0,200 - - 

1252.7 Складські майданчики 0,200 - - 0,200 - - 

1252.8 Склади універсальні 0,200 - - 0,200 - - 

1252.9 Склади та сховища інші5 0,200 - - 0,200 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,200 - - 0,200 - - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 
публічних виступів 

0,200 - - 0,200 - - 

1261.3 Цирки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,200 - - 0,200 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.3 Технічні центри 0,200 - - 0,200 - - 

1262.4 Планетарії5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.5 Будівлі архівів5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,200 - - 0,200 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,200 - - 0,200 - - 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,200 - - 0,200 - - 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 
незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 
освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних - - - - - - 



закладів5 

1263.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 
використовуються для надання освітніх послуг,  

звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 
для дітей з особливими потребами5 

- - - - - - 

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,200 - - 0,200 - - 

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 

0,200 - - 0,200 - - 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5 

0,200 - - 0,200 - - 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 
обслуговування, навчальних закладів5 

- - - - - - 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 
центри, 

пологові будинки5 

- - - - - - 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 

- - - - - - 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 
Збройних Сил5 

- - - - - - 

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 

- - - - - - 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5 

- - - - - - 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 
волейбольні, тенісні тощо 

0,200 - - 0,200 - - 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,200 - - 0,200 - - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,200 - - 0,200 - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,200 - - 0,200 - - 

1265.5 Тири 0,200 - - 0,200 - - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,200 - - 0,200 - - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 

Будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для використання 

безпосередньо у сільськогосподарській 
діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1271.2 Будівлі для птахівництва5 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 



звірівництва5 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 
релігійних організацій, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, 
та використовуються виключно для забезпечення 
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими 
релігійними організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів 
нерухомості, в яких здійснюється виробнича 
та/або господарська діяльність, звільнені від 

оподаткування  
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,200 - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,200 - - 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
5
 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 - - - - - - 

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця,що охороняються державою5 

- - - - - - 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 

- - - - - - 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
5
 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 - - - - - - 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 - - - - - - 

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

- - - - - - 

1274.4 Будівлі лазень та пралень - - - - - - 

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів - - - - - - 
      
        1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 
адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються 
окремими додатками. 

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 
Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту 
від 17 серпня 2000 р. № 507. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 
пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 
десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, 
ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися 
повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового 
кодексу України.  

 
 
 

Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 
 



 Додаток  1.2.                                                                       
до Положення про податок на нерухоме                 
майно,  відмінне від земельної ділянки, 
затвердженого рішенням 30 сесії міської  
ради 8 скликання від 10.05.2019р.                                                                                                   
№1796 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

 
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 
 

Код області Код району 
Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

06 02 1820610100 

 

Баранівська  міська рада   

Житомирської області 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік) 

 
1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів; 100 
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх 
кількості на 120 кв. метрів; 

100 

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток (в разі одночасного перебування у власності платника 
податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 
тому числі їх часток), на 180 кв. метрів; 

100 

4. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 
учасників антитерористичної операції на сході України, а 
також членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей 
Героїв Небесної Сотні 

100 

 
 
 

Секретар ради                                                                                          О.В.Самчук 
 

__________ 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях 
різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 
затверджуються окремо. 

 
 
 



                                                                                          Додаток  №2 
                                                                                                         до рішення  30 сесії міської  
                                                                                                         ради 8 скликання 
                   від 10.05. 2019 р.  № 1796 

 

 

Положення про транспортний податок 

 

1.Платники податку. 

       1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі. 

 

2. Об’єкт оподаткування. 

       2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

       Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, 
соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з 
марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. 

       Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті 
розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих 
автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального. 

 

3.База оподаткування. 

3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення. 

 

4.Ставка податку. 

 4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту  2.1 цього положення. 

 

 



5. Податковий період. 

          5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення суми податку. 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 
податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 
податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 
базового податкового (звітного) періоду (року). 

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 
перехід права власності. 

        Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-
рішень про сплату податку фізичним особам − нерезидентам здійснюють 
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що 
перебувають у власності таких нерезидентів. 

       6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк 
після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам 
відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та 
юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на 
перше число відповідного місяця. 

       Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

       6.4. Платники податку − юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію 
за формою, встановленою Податковим  Кодексом, з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально. 

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 
юридичною особою − платником подається протягом місяця з дня виникнення 
права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об’єкт. 

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим 
власником − починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей 
об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності. 



6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

       6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом 
звітного року, податок сплачується за період  з 1 січня цього року до початку 
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 
п’яти років. 

7. Порядок сплати податку. 

7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 
зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу 
України та Податкового кодексу України. 

8. Строки сплати податку. 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації.               

9. Інші положення. 

         9.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про 
транспортний податок, регулюються відповідно до Податкового кодексу 
України із змінами та доповненнями. 

       

 

 
 
    Секретар ради                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Додаток  №3 
                                                                                           до рішення 30 сесії міської  
                                                                                           ради 8 скликання  
                                                                                           від 10.05. 2019р.    № 1796 

                      

 
                                     Положення  про єдиний податок 

                                                    

                                     1. Загальні положення. 

        1.1.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий 
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу 
України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених 
Податковим кодексом України,  з одночасним веденням спрощеного обліку та 
звітності. 
        1.2.Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 
міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої 
та другої групи платників єдиного податку.  
       1.3.Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  
та  звітності,  а  також справляння єдиного податку встановлюються 
Податковим кодексом України. 

 

                                           2. Платники податку. 

          2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 
           1) перша група: які  не використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на 
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  
населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує   
300 000  гривень;   
           2) друга група:  які  здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  
населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері 
ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв:  
         - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;  
         - обсяг доходу не перевищує   1 500 000  гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 
надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 
нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють 
діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 
каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи 
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 



такої групи; 
             3) третя група:  фізичні особи-підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 5000000 гривень. 
         4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
                                            

3. Об’єкт  оподаткування. 

       3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового 
законодавства. 
       3.2.Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку ІІІ групи є 
доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження 
підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком. 
            3.3 Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої 
групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, 
озер,ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах 
оренди. 
                           

4. База  оподаткування. 

       4.1. Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп  є: 
 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або  
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 
292.3 статті 292  Податкового кодексу України. При цьому до доходу не 
включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді 
процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також 
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на 
праві власності фізичній особі та використовується в її господарській 
діяльності; 

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом 
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 
292.3 статті 292  Податкового кодексу України. 
       4.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 
четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна 
грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, 
сіножатей,пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 



        4.3 Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 
четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 
водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 
 

5. Ставка  податку. 

5.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються 
у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 
року,  другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, 
третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 
         5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Баранівською 
міською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську 
діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня податкового (звітного) року; 
         2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року. 
        5.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 
відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі: 
         1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з 
Кодексом; 
         2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до 
складу єдиного податку. 
        Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного 
податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу. 

5.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 
ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 
діяльності. 

5.5.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або 
міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 
встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

5.6.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку 
з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду 
залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у відсотках 
бази оподаткування, визначеній пунктом 293.9 статті 293  Податкового кодексу 
України. 

 



6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. 

        6.1.Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний 
податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) 
поточного місяця і можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 
внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як 
до кінця поточного звітного року.  

6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої 
і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого 
платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви 
щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати 
працездатності. 
         6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 
протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової 
декларації за податковий (звітний) квартал. 
        6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої групп 
здійснюється за місцем податкової адреси. 
        6.5.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують 
працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом 
одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, 
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і 
більше календарних днів.  
        6.6.У разі припинення платником єдиного податку провадження 
господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від 
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження 
господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням 
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора 
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності. 
       У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 
контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 
         6.7. Платники єдиного податку четвертої групи: 
- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 
20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної 
ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  кодексу України; 
- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у  розмірах, 
встановлених пунктом 295.9 статті 295  Податкового кодексу України.                   

 
7.Податковий період. 

          7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 
першої, другої та четвертої  груп  є календарний рік. 



          7.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої 
групи є календарний квартал. 
          7.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - 
підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, 
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки 
єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший 
податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за 
місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 
         7.4. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 
господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 
державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 
оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, 
перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в 
якому відбулася державна реєстрація. 
 

8. Строк та порядок подання звітності 

про обчислення і сплату податку 

           8.1.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 
контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій 
відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, 
визначені пунктом 6.1 цього положення. 
        8.2. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної 
фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, 
встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 
        8.3.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 
податкової адреси. 
       8.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що 
перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 цього положення, 
відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з 
урахуванням особливостей, визначених пунктом 296.5 статті 296 Податкового 
Кодексу. 
       8.5.Форми податкових декларацій платника єдиного податку, 
затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу. 

  8.6.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих 
податків і зборів платниками єдиного податку визначається статтею 297 
Податкового Кодексу України. 

 
9.Відповідальність платника єдиного податку. 

       9.1. Платники  єдиного  податку   несуть   відповідальність відповідно   до 
положень  Податкового кодексу України  за   правильність  обчислення, 
своєчасність та повноту сплати сум єдиного  податку,  а  також  за своєчасність 
подання  податкових декларацій. 
   

 10. Інші положення. 

       10.1.Інші положення,  які не включені в дане Положення про єдиний 
податок для фізичних осіб – підприємців та  юридичних осіб-суб’єктів 



господарювання будь-якої організаційно-правової форми регулюються 
відповідно до Податкового кодексу України із змінами та доповненнями. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                            О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Додаток  №4 
                                                                                                       до рішення 30 сесії міської  
                                                                                                       ради 8 скликання  
                                                                                                       від  10.05.2019р.    № 1796 

 

 Положення про туристичний збір  

 
 1. Загальні положення 

 1.1.  Положення про туристичний збір у Баранівській міській раді (далі – 
Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 
2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 
податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу 
України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та 
доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території 
об’єднаної територіальної громади 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 
особами на території Баранівської міської ради Житомирської області. 
 1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” 
Податкового кодексу України - переміщення в межах території України 
громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в 
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового 
кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах 
території України осіб, які постійно не проживають на території України, в 
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 
 1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються 
до місцевого бюджету. 
 
 2. Платники збору 

 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 
одиниці, на якій діє рішення Баранівської міської ради про встановлення 
туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 
(ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення. 
 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 
 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на 
території Баранівської  міської  об’єднаної територіальної громади; 
  б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 
статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або 
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать 
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 
найму; 
 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 



 г) ветерани війни; 
 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 д) діти віком до 18 років; 
   е) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню 

споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 
Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною 
особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 
5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві 
користування за договором найму. 
 
 3. Ставка збору 

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для 
внутрішнього туризму та 5,0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 
 
 4. База справляння збору 

 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 
5 цього Положення. 

 

 5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

 5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у 
таких місцях проживання (ночівлі): 
 а) готелі, гуртожитки для приїжджих, хостели та інші заклади готельного 
типу; 
 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 
 5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими 
агентами: 
 а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 
підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього 
Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з 
тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 
 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 
(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, 
що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 
договором найму; 
 в) юридичними особами, які уповноважуються Баранівською міською 
радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 
 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 
 



 6. Особливості справляння збору 

 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 
які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 
інших вимог, визначених рішенням Баранівської міської ради. 
 За один і той самий період перебування платника збору на території 
однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 
платником збору, не допускається. 
 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 
проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 
користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 
підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 
кодексу України та рішення Баранівської міської ради. 
 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 
збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 
особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 
 

 7. Порядок сплати збору 

 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 
щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 
або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця на підставі 
рішення Баранівської міської ради. 
 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають 
у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих 
щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена 
відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з 
урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими 
податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 
(податкового) періоду. 
 7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не 
за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати 
такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 
податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 
         7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 
кварталу. 
 

 8. Податковий обов’язок  

 8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 
суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та 
цим Положенням. 
 8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 
збором. 



 8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно 
інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених 
Податковим кодексом України. 
 8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 
податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 
агента. 
 8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 
Податковим кодексом України. 
 
 9. Контроль 

 9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 
справляння туристичного збору здійснює Головне управління ДФС у 
Житомирській області. 

      
 

Секретар міської ради                                               О.В.Самчук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня    2019 року                                                                     № 1797 
 
Про припинення діяльності юридичних осіб  
«Мирославський ДНЗ» та «Берестівський ДНЗ» 
шляхом ліквідації  
 
        Відповідно до ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25, п. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. 
16 Закону України «Про дошкільну освіту», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з 
метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності 
функціонування навчальних закладів на території Баранівської міської  ради, 
приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, 
враховуючи рекомендації постійних комісій з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити діяльність юридичної особи шляхом ліквідації 
комунального закладу «Мирославльський дошкільний навчальний заклад 
Баранівської міської ради» (код ЄДРПОУ 34307905), що належить до 
комунальної власності Баранівської міської ради. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності юридичної 
особи шляхом ліквідації комунального закладу «Мирославльський дошкільний 
навчальний заклад Баранівської міської ради», в складі згідно з додатком 1. 
Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 12701,  вул. Соборна, 20, 
м. Баранівка Житомирської  області, приміщення Баранівської міської ради. 

3. Припинити діяльність юридичної особи шляхом ліквідації комунального 
закладу «Берестівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської 
ради» (код ЄДРПОУ 34307910), що належить до комунальної власності 
Баранівської міської ради. 

4. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності юридичної 
особи шляхом ліквідації комунального закладу «Берестівський дошкільний 
навчальний заклад Баранівської міської ради», в складі згідно з додатком 2. 
Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 12701,  вул. Соборна, 20, 
м. Баранівка Житомирської  області, приміщення Баранівської міської ради. 

5. Делегувати головам ліквідаційних комісій повноваження щодо 
здійснення заходів, які пов’язані з припиненням діяльності юридичних осіб 



шляхом ліквідації комунальних закладів «Мирославльський дошкільний 
навчальний заклад Баранівської міської ради» та «Берестівський дошкільний 
навчальний заклад Баранівської міської ради», а саме: 

5.1. Протягом трьох календарних днів з моменту набрання рішенням 
законної сили письмово повідомити органи реєстрації про рішення щодо 
припинення діяльності юридичних осіб шляхом ліквідації комунальних 
закладів та надати необхідний пакет документів, встановлених законодавством 
для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відомостей про припинення діяльності 
юридичних осіб шляхом ліквідації комунальних закладів; 

5.2. Розмістити повідомлення в засобах масової інформації про 
припинення діяльності юридичних осіб шляхом ліквідації комунальних 
закладів (для задоволення потреб кредиторів), явних (відомих) кредиторів 
повідомити персонально у письмовій формі у встановлені даним пунктом 
строки. 

6. Ліквідаційній комісії: 
6.1. Виявити кредиторів та дебіторів комунальних закладів що 

ліквідовуються  та провести з ними розрахунки; 
6.2. Після завершення розрахунків з кредиторами здійснити 

інвентаризацію майна, що належить комунальним закладам «Мирославльський 
дошкільний навчальний заклад Баранівської міської ради» та «Берестівський 
дошкільний навчальний заклад Баранівської міської ради»; 

6.3. Встановити, що претензії кредиторів до комунальних закладів 
приймаються протягом шестидесяти днів з дати публікації повідомлення про 
припинення діяльності юридичних осіб шляхом ліквідації комунальних 
закладів у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації; 

6.4. Зняти з обліку юридичних осіб комунальних закладів у відповідних 
державних органах; 

6.5. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 
зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному чинним 
законодавством України; 

6.6. Вчиняти інші дії, направлені на припинення діяльності юридичних 
осіб шляхом ліквідації комунальних закладів; 

7. Відділу освіти Баранівської міської ради попередити працівників 
комунальних закладів закладів «Мирославльський дошкільний навчальний 
заклад Баранівської міської ради» та «Берестівський дошкільний навчальний 
заклад Баранівської міської ради»  за два місяці до припинення діяльності 
юридичних осіб шляхом ліквідації комунальних закладів про подальше 
вивільнення в порядку, визначеному  ст. 49-2 Кодексу законів про працю 
України та забезпечити працевлаштування згідно вимог чинного законодавства, 
а також, провести розрахунки з працівниками в порядку, визначеному ст. 44 
Кодексу законів про працю України. 

8. Відділу фінансів Баранівської міської ради передбачити кошторис для 
забезпечення ліквідації комунальних закладів. 

9. Визначити відповідальними за внесення змін до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
згідно вимог чинного законодавства голів ліквідаційних комісій комунальних 
закладів закладів «Мирославльський дошкільний навчальний заклад 



Баранівської міської ради» та «Берестівський дошкільний навчальний заклад 
Баранівської міської ради». 
         10. 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  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня  2019 року                                                                     № 1790 
 
Про перейменування Баранівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
ім. О. Сябрук Баранівської міської ради в  
Баранівський ліцей ім. Ольги Сябрук  
Баранівської міської ради  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 
Баранівської міської ради Николишина Р.З., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Зняти з розгляду пленарного засідання 30-ї сесії 8 скликання питання 
порядку денного: 

- Про перейменування Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 ім.О.Сябрук Баранівської міської ради в Баранівський ліцей ім. 
Ольги Сябрук Баранівської міської ради; 
 - Про припинення Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради 
шляхом приєднання до опорного закладу освіти Баранівський ліцей ім. Ольги 
Сябрук Баранівської міської ради; 
 -  Про припинення Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до опорного закладу освіти 
Баранівський ліцей ім. Ольги Сябрук Баранівської міської ради. 

 

 2. З метою до вивчення даних питань, начальнику відділу освіти 
Баранівської міської ради Николишину Р.З. забезпечити проведення додаткових 
консультацій з батьками та педагогічними колективами навчальних закладів, з 
подальшим винесенням даних питань на розгляд сесії міської ради. 
 
 

Міський голова                                                                                      А.О. Душко  
 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня  2019 року                                                                            № 1798 
 
Про внесення змін до рішення  
29 сесії 8 скликання від 12 березня 2019 року №1781 
 
      Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Р.З. Николишина про 
необхідність внесення змін до рішення 29 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 12.03.2019 р. №1781 в зв’язку з допущенням механічної  
помилки керуючись  ст.26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні»,  міська рада 
 
 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести  зміни  до  рішення  29  сесії  8  скликання  Баранівської  міської  
ради  від 12 березня 2019 року №1781 «Про надання дозволу на передачу 
матеріальних цінностей з балансу відділу освіти Баранівської міської ради на 
баланс комунального закладу «Баранівський міжшкільний ресурсний центр 
Баранівської міської ради», а саме, в найменуванні №1 «Стільці» змінити 
кількість на 29 штук та в найменуванні №2 «Умивальник» - на 1 штуку 
вартістю 42,00 грн. У загальній кількісті матеріальних цінностей змінити на 64 
штуки та загальну суму на 1046,82 грн. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука 
В.А. та на комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 

 
 

Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                    № 1799 
 
Про передачу приміщення та основних 
засобів Гриньківської ЗОШ І ступеня з  
балансу відділу освіти на баланс  
КНП «ЦПМСД»  Баранівської міської ради  
 
        Відповідно до п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

 1. Надати дозвіл на передачу з балансу відділу освіти Баранівської міської ради 
на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради приміщення, основних засобів Гриньківської ЗОШ І ступеня, а саме: 
№п/п Найменування Інвентарний 

номер 
Кількість Сума, грн. 

1 Будинок школи 10310052 1 38193,00 
2 Огорожа 10330050 117м. 

погонних 
759,00 

3 Туалет 10310049 1 846,00 
4 Сарай-пристройка на 

паливо 
- 1 262,00 

5 Сарай-піднавіс - 1 450,00 
6 Лічильник - 1 1275,00 
7 Плафони - 4 112,00 
8 Замок навісний - 2 14,00 
9 Замок навісний - 1 7,00 
10 Котли - 2 616,00 
  
 2. Відділу освіти Баранівської міської ради спільно із КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» провести процедуру прийому-передачі зазначених 
матеріальних цінностей у відповідності до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука 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  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня      2019 року                                                                     № 1800 
 
 
Про списання непридатних  
основних засобів з балансу  
відділу освіти Баранівської міської ради 
 
 
        Відповідно  до ст. 26, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою списання непридатних для подальшого використання 
основних засобів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг, 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 електроплиту ПЭ-051 інвентарний 
№10620041 у кількості 1 шт., загальна вартість якої становить 658,00 грн. 
(Шістсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок), яка знаходиться на обліку у 
Зеремлянській гімназії за адресою: с. Зеремля, вул. Вишнівецька, 12. 
 
 2. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської 
ради непридатний основний засіб - металеву огорожу інвентарний №10330128 
довжиною 117,5 м погонних, загальна вартість якої становить 13732,00 грн. 
(Тринадцять тисяч сімсот тридцять дві гривні 00 копійок), яка знаходиться на 
обліку у Климентіївській ЗОШ І-ІІ ступенів Баранівської міської ради за 
адресою: с. Климентіївка, вул. Заграда, 42. 
 
 3. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської 
ради непридатний основний засіб - дерев’яну огорожу із залізобетонними 
стовпчиками інвентарний №10330180 довжиною 408 м погонних загальна 
вартість якої становить 7703,00 грн. (Сім тисяч сімсот три гривні 00 копійок), 
яка знаходиться на обліку у Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради за адресою: м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 7. 
  
 



 4. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської 
ради непридатний основний засіб – насос KS 26/6-3 “ WILD” інвентарний 
№10420286 загальна вартість якого становить 1216,00 грн. (Тисяча двісті 
шістнадцять гривень 00 копійок), який знаходиться на обліку у Полянківській  
ЗОШ І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради за адресою: смт. Полянка, вул. 
Шкільна, 11. 
 5. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської 
ради непридатний основний засіб – зелені насадження (яблуня - 1 шт., горобина 
- 1 шт.) інвентарний №10800010 загальна вартість яких становить 0,30 грн. 
(нуль гривень 30 копійок), які знаходиться на обліку у Суємецькій ЗОШ І-ІІ 
ступенів Баранівської міської ради за адресою: с. Суємці, вул. Шкільна, 60. 
 6. Затвердити акти списання груп основних засобів, згідно вимог чинного 
законодавства. 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Баранівської міської ради з питань діяльності 
виконавчого органу ради Н.В. Кокітко та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30  сесія  8 скликання 
 

 10 травня 2019 року                                                                    № 1801 
 
 
Про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку на 2020 рік 
на території Баранівської об’єднаної  
територіальної громади 
(проект регуляторного акту) 
 

      Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 
Податкового Кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада 

 
 ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком згідно з додатком 2. 
 

 2. Затвердити Положення про плату за землю на території 
БаранівськоїОТГ згідно з додатком 3 до даного рішення. 
 
 3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 
 
          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 1 
до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради №1801 від 10.05.2019 року «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 
рік на території Баранівської об,єднаної територіальної 
громади» 

 

СТАВКИ  

земельного податку 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року. 
 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області 

Код району 
Код  

згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана територіальна 

громада 

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.02 Для ведення фермерського господарства 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

0,3 0,3 0,3 0,3 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,3 0,3 0,3 0,3 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

1,0 0,03 3,0 3,0 

02.02 Для колективного житлового будівництва 1,0 0,03 3,0 3,0 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,01 0,03 3,0 3,0 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

1,0 0,03 3,0 3,0 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  1,0 0,03 3,0 3,0 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,0 0,03 3,0 3,0 

02.07 Для іншої житлової забудови   1,0 0,03 3,0 3,0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 0,03 3,0 3,0 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.06 Для будівництва та обслуговування 1,0 1,0 3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

1,0 1,0 3,0 3,0 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,0 1,0 3,0 3,0 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

  3,0 3,0 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

  3,0 3,0 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

  3,0 3,0 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

  3,0 3,0 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

  3,0 3,0 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

  3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

  3,0 3,0 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

  3,0 3,0 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

  3,0 3,0 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

  3,0 3,0 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

  3,0 3,0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

1,0 1,0 3,0 3,0 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

1,0 1,0 3,0 3,0 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0 1,0 3,0 3,0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 1,0 3,0 3,0 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

1,0 1,0 3,0 3,0 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

1,0 1,0 3,0 3,0 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,03 0,03 3,0 3,0 

07.04 Для колективного дачного будівництва   1,0 1,0 3,0 3,0 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 1,0 3,0 3,0 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

    

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

    

08.03 Для іншого історико-культурного     



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
призначення  

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

    

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.06 Для сінокосіння  1,0 1,0 3,0 3,0 

10.07 Для рибогосподарських потреб  1,0 1,0 3,0 3,0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1,0 1,0 3,0 3,0 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

1,0 1,0 3,0 3,0 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 1,0 1,0 3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

1,0 1,0 3,0 3,0 

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

1,0 1,0 3,0 3,0 

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

1,0 1,0 3,0 3,0 

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

1,0 1,0 3,0 3,0 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 1,0 3,0 3,0 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд залізничного транспорту 

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд морського транспорту   

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд річкового транспорту   

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд авіаційного транспорту  

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель 1,0 1,0 3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
і споруд міського електротранспорту  

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій  

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд іншого наземного транспорту  

1,0 1,0 3,0 3,0 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 1,0 3,0 3,0 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій  

1,0 1,0 3,0 3,0 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку  

1,0 1,0 3,0 3,0 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

1,0 1,0 3,0 3,0 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

1,0 1,0 3,0 3,0 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

1,0 1,0 3,0 3,0 

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії  

1,0 1,0 3,0 3,0 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0 1,0 3,0 3,0 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил 

    

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії 

    

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

    



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

    

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

    

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

    

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань 

    

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

    

16 Землі запасу      

17 Землі резервного фонду      

18 Землі загального користування     

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

    

 
 
Секретар ради                                                                                           О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради № 1801 від 10.05.2019 року «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 
рік на території Баранівської об,єднаної територіальної 
громади» 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 
 з 01.01.2020 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області 

Код району 
Код  

згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана територіальна 

громада 

 

Група платників 

Розмір пільги  
(відсотків суми 

податкового зобов’язання 
за рік) 

1. Органи державної влади та органи місцевого                                        100 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, які повністю утримуються 

за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів 

2. Дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні                            100 

заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони 

здоров,я, соціального захисту, фізичної культури та  

спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів  

державного або місцевого бюджетів 

3. Комунальні підприємства та установи, створені                                     100 

міською радою 

4. Територіальні органи Державного агентства водних                              100 

ресурсів України (за землі, що знаходяться під 

меліоративними каналами та гідротехнічними 

спорудами) 

5. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських                          100 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи  

громадських організацій інвалідів 



6. Громадські організації інвалідів України, підприємства                        100 

та організації, які засновані громадськими організаціями 

інвалідів і є їх повною власністю, де протягом  

попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які 

мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних  

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати 

праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду 

не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату 

праці 

7. Інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які                                  100 

виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;  

пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких  

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів  

війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, 

визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (звільнення від сплати  

податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб, поширюється на земельні 

ділянки за кожним видом використання у межах  

граничних норм) 

 

Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради № 1801 від 10.05.2019 року «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 
рік на території Баранівської об,єднаної територіальної 
громади» 
 
ПОЛОЖЕННЯ 

про плату за землю  на території Баранівської міської ради 

     
    Це Положення визначає об'єкти оподаткування, платників податку, розмір ставок, 
податковий період та інші обов'язкові елементи для справляння плати за землю (земельного 
податку) на території Баранівської міської ради, визначені статтею 7 Податкового кодексу 
України. 
 

1. Визначення понять 

 
1.1.  Плата за землю - обов'язковий платіж у  складі податку на майно,  що справляється у 
формі земельного податку та орендної плати   за  земельні ділянки державної та комунальної 
власності. 
1.2. Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з  власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв), а  також постійних землекористувачів. 
1.3. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий 
платіж , який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою/ далі у 
цьому Положенні – орендна плата/ 
1.4.Земельна ділянка-частина земної поверхні з установленими межами, повним місцем 
розташування, цільовим(господарським) призначенням та  з  визначеними  щодо  неї 
правами. 
1.5.Землекористувачі- юридичні та фізичні особи (резиденти  і нерезиденти) яким відповідно 
до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у 
тому числі на умовах оренди. 
1.6.Власники земельних ділянок -  юридичні та фізичні   (резиденти і нерезиденти), які 
відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а  також  територіальні 
громади та держава щодо земель  комунальної та  державної  власності  відповідно. 
1.7. Земельне поліпшення-результати будь-яких заходів, що призводять до змін якісних 
характеристик земельної ділянки та її вартості. 
1.8. Землі сільськогосподарського призначення - землі  надані для  виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
1.9. Землі сільськогосподарського  призначення для цілей  цього  Положення-землі, надані 
для виробництва сільськогосподарської продукції. 
1.10. Землі житлової та  громадської  забудови - земельні ділянки в  межах населених 
пунктів, які використовуються для розміщення  житлової забудови, громадських будівель і  
споруд, інших об'єктів  загального користування. 
1.11. Землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать  землі 
смуг відведення залізниць під залізобетонним полотном та його облаштуванням, 
локомотивного, вагонного, колійного господарства.                                                   
1.12. Лісові землі - земельні ділянки,  на яких розташовані лісові ділянки. 
1.13. Нелісові землі - земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, 
сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, малопродуктивними землями, тощо. 
1.14.Несільськогосподарські угіддя - господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги 
та інші захисні насадження, крім  віднесених до земель лісогосподарського призначення, 
землі під господарськими будівлями і  дворами. 
1.15. Сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті. пасовища та 
перелоги. 



1.16.Ставки земельного  податку для  цілей  цього Положення - визначений  рішенням 
Баранівської міської  ради річний розмір  плати   за одиницю площі оподаткованої  земельної 
ділянки. 
1.17. Цільове  призначення земельної ділянки за призначенням, визначеними на підставі 
документації із землеустрою у  встановленому законодавством порядку. 
 

Платники земельного податку 

1. Платниками податку є: 
1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
1.2. землекористувачі. 
2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються  цього Кодексу. 
. Об'єкти оподаткування земельним податком 

1. Об'єктами оподаткування є: 
   1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 

1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
. База оподаткування земельним податком 

 1. Базою оподаткування є: 
 1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; 
1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у 

межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого 
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 
застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі 
норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає 
за плановим періодом. 

. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 

призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком 

1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що 
визначається податковим законодавством. 

2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та 
використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 
274 Податкового кодексу України. 

3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до статей 274 
та 277 Податкового кодексу України та згідно з додатком 1 до даного рішення. 
      . Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від місцезнаходження) 

1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для 
земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а 
для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки. 

2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної 
грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання (крім державної та комунальної форми власності). 

. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 

1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, 
встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських 
угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. 

. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 

1. Від сплати податку звільняються фізичні особи, зазначені в додатку 2 до цього рішення. 



2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм: 

2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; 
2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 
гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара; 

2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; 
2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 
2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 
3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи 

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої 
групи. 

4. Якщо фізична особа, визначена в додатку 2 до цього рішення, має у власності декілька 
земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року 
подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження 
земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. 

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового 
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву. 

. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

1. Від сплати податку звільняються юридичні особи згідно з додатком 2 до цього рішення. 
. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком 
1. Не сплачується податок за: 
1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених 

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, 
гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і 
хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо 
ведення сільського господарства; 

1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у 
стадії сільськогосподарського освоєння; 

1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 
використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 

1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі 
під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, 
резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, 
водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними 
спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та 
обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них 
розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, 
протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові 
екрани, очисні споруди; 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для 
зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного 
транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, 
власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному 
капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 

1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 
1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно 

до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 



України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на 
безоплатній основі. 

1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 
будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути 
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. 

. Особливості оподаткування платою за землю 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування 
встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на 
відповідній території. 

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають 
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення 
щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним 
та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що 
настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати 
податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати 
права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за 
місяцем, у якому втрачено це право. 

3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду 
земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та 
земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з 
урахуванням прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх 
частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, 
загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

Податковий період для плати за землю 

1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж 

року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права 
власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

Порядок обчислення плати за землю 

1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. 
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних 

відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері 
будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом 
відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають 
інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку 
щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному 
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки деларацію на поточний рік 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому  цього Кодексу, з розбивкою річної 
суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання 
щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як 
платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження 
нової нормативної грошової оцінки землі. 

3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що 
звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного 
року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі 
платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, 
що настає за звітним. 



У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю 
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у 
якому відбулися такі зміни. 

5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за 
місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем 
його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення 
податку за формою, встановленою у порядку, визначеному  цього Кодексу. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або 
фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право 
власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому 
він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи 
до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове 
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права 
власності. 

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган 
надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє 
податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу 
за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо: 

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника 
податку; 

права на користування пільгою із сплати податку; 
розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема 
документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем 
знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми 
податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє 
податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)". 

.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності 
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової 
території кожному з таких осіб: 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, 
але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом; 

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
частковій власності; 

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох 
юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій 
частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової 
території. 

7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, 
які надаються фізичним особам відповідно до  статті 281 Податкового кодексу України за 
земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до 
складу земельних ділянок такої юридичної особи. 

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного 
податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому  для 
безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з 
ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку 
забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні 



представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-
інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату. 

. Строк сплати плати за землю 

1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права 
власності або права користування земельною ділянкою. 

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за 
землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у 
поточному році. 

2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться 
контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня. 

3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 
поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних 
ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 
календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця. 

4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому 
числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами 
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення. 

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може 
сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.  встановлюється у порядку, 
передбаченому Податковим кодексом України. 

6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні 
ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації 
права власності на таку земельну ділянку. 

7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих 
будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що 
надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з 
дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 

8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку 
сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно. 

Індексація нормативної грошової оцінки земель 

1. Для визначення розміру податку використовується нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується 
нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших 
земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що 
визначається за формулою: 
Кi = І:100, 

де І - індекс споживчих цін за попередній рік. 
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із 

значенням 115. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 

залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 



3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують 
інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 
митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної 
грошової оцінки земель. 

 
 

Секретар ради                                                                О.В.Самчук 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                               №  1802 
 
Про затвердження «Схеми планування  
території Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади Житомирської області» 
 

 

            Розглянувши схему планування території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Житомирської області, розроблену 
Державним підприємством «Український науково-дослідницький і проектний 
інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», керуючись Законом 
України «Про Генеральну схему планування території України», відповідно до 
ст. 14, 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол 
громадських слухань №4 від 15.11.2017р., протокол архітектурно-містобудівної 
ради №2 від 11.10.2018р. та рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього 
середовища, міська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 

 
                1. Затвердити Схему планування території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 
 

                2.   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  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня  2019  року                                                                            № 1803 
 
Про надання дозволу на передачу нежитлового  
приміщення  за адресою: с.Рогачів вул.Молодіжна,1  
з балансу Баранівської міської ради 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 1 
березня 2019 року №12 щодо надання дозволу на передачу нежитлового 
приміщення  за адресою: с.Рогачів вул.Молодіжна,1 для ефективної реалізації 
проекту  «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ», 
а саме II Компоненту,  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 нежитлового приміщення  за адресою: 
с.Рогачів вул.Молодіжна,1 з балансу Баранівської міської ради на баланс КУ 
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради.  
 
            2. Затвердити акт приймання-передачі нежитлового приміщення за 
адресою: с.Рогачів вул.Молодіжна,1, з балансу Баранівської міської ради на 
баланс КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради. 
 
            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 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 

30 сесія 8 скликання 
 
10 травня   2019 року                                                                   № 1804 
 
Про надання дозволу на 
організацію та проведення 
конкурсу на право оренди 
нерухомого майна 

 

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Положенням про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням 21 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 21.06.2018р. № 1188. З метою ефективного та 
раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
враховуючи звернення начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Н.Б.Ошатюк щодо надання дозволу на оголошення конкурсу на право оренди 
частини   нежитлового приміщення сільського будинку культури в с. 
Климентіївка, для розміщення  офісу для прийому громадян, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Н.Б.Ошатюк на оголошення конкурсу на право оренди частини нежитлового 
приміщення сільського будинку культури площею 25 м.кв., розташованого за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Климентіївка, 
вул.Центральна, 28, для розміщення  офісу 
 для прийому громадян. 

 
2. Вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу на 

право оренди частини нежитлового приміщення сільського будинку культури 
площею 25 м.кв., розташованого за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, с.Климентіївка, вул.Центральна, 28  (в т.ч. виготовлення 
незалежної експертної грошової оцінки). 

 
3. Звіт про незалежну експертну грошову оцінку нежитлового 

приміщення подати на затвердження сесії Баранівської міської ради 

 



 
4. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, опублікувати в газеті „Баранівські факти” 
та оприлюднити на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

 
5. Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору 

заключити договір оренди з переможцем конкурсу та надати на погодження 
міському голові. 

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 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 

30 сесія  8 скликання 
 

10 травня  2019 року                                                                                № 1805 
 
Про надання дозволу КП «Баранівка  
міськводоканал» щодо передачі в оренду  
частини нежитлового приміщення комунальної 
власності Баранівської  міської ради 

  
Керуючись ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про оренду комунального майна Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 21 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 21.06.2018р. № 1188, розглянувши 
клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» Дерев’янка Ю.С. від 
22.04.2019р. № 78 щодо надання дозволу на передачу в оренду частини 
нежитлового приміщення, площею 19,5 м.кв., що розташоване за адресою: м. 
Баранівка, вул,Соборна, 17а, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл директору КП «Баранівка міськводоканал» Дерев’янку 

Ю.С. передати в оренду частину нежитлового приміщення, площею 19,5 м.кв., 
що розташоване за адресою: м. Баранівка, вул,Соборна, 17а, відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

2. Встановити орендну плату у розмірі 1 (одна) гривня 00 коп. в рік (без 
ПДВ). 

3. Вважати такими, що втратило чинність рішення Баранівської міської 
ради від 12.03.2019р. № 1783 «Про надання дозволу на передачу в оренду 
частини нежитлового приміщення площею 19,5 м.кв., що розташоване за 
адресою: м.Баранівка, вул.Соборна, 17а». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 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  

30 сесія 8 скликання 
 
10 травня 2019 року                                                                 № 1806 
 
 

Про передачу сейфа металевого з балансу 
Баранівської міської ради (Зеремлянський   
старостинський округ) на баланс служби у  
справах дітей Баранівської міської ради 
 
      Розглянувши лист начальника служби у справах дітей Баранівської 
міської ради № 130 від 01.04.2019р. щодо передачі сейфа металевого з балансу 
Баранівської міської ради (Зеремлянський старостинський округ) на баланс 
служби у справах дітей Баранівської міської ради, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендаціями постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс служби у 
справах дітей Баранівської міської ради сейф металевий у кількості 1 штуки. 
Балансова вартість сейфа - 350,00 грн.   
 
    2. Акт приймання-передачі сейфа з балансу Баранівської міської ради на 
баланс служби у справах дітей Баранівської міської ради оформити згідно 
вимог чинного законодавства. 
 

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

 

 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 
10 травня 2019 року                                                                 № 1807 
 
 

Про внесення змін до рішення 29  
сесії 8 скликання від 12.03.2019  
року №1772 
 
 Відповідно до звернення головного лікаря  комунальної центральної 
районної лікарні Баранівської міської ради Шатровського І.В. від 26.04.2019р. 
№355, керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Внести зміни до рішення 29 сесії 8 скликання від 12.03.2019 року 
№1772 «Про припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, а саме: 
 1.1. Пункт 5 викласти в наступній редакції: «Встановити строк заявлення 
кредиторами своїх вимог до Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення  щодо 
припинення Баранівської комунальної центральної районної лікарні   шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 
 1.2. У додаток 2 виклавши його  в новій редакції (додається). 
 2. Вважати таким, що втратив чинність п.6 рішення 29 сесії 8 скликання 
від 12.03.2019 року №1772. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
 
 

 



      Додаток 2 
до рішення 30 сесії 8 скликання   
міської ради  
від 10.05.2019  № 1807 
 

 
 

Порядок та строки проведення припинення Баранівської комунальної центральної 

районної лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  

 

№ 
з/п 

Заходи з припинення Термін 
виконання 

1 2 3 

1 

Подання необхідних документів  органу реєстрації для внесення 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відповідного запису про 
прийняте рішення щодо припинення Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради.  
Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах 
масової інформації повідомлення про  припинення Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  

Протягом 3-х 
робочих днів з 
дати прийняття 

рішення 

2 

Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо 
виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про 
припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні  

До 01.04.2019 

3 
Проведення повної інвентаризації майна та коштів Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні  

До 01.07.2019 

4 

Складення передавального акта, який повинен містити 
положення про правонаступництво комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради щодо майна, прав та 
обов’язків Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оскаржуються сторонами 

До 01.07.2019 

5 
Подання на затвердження Баранівською міською  радою 
передавального акта  

До 01.07.2019 

6 

Подання документів для державної реєстрації припинення 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні (разом з 
пакетом документів на створення комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради  

Липень 2019р. 

 
 
Секретар ради                                 О.В.Самчук 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                     № 1808 
 
Про внесення змін до штатного  
розпису відділу освіти 
 
 
        Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою удосконалення діяльності відділу освіти Баранівської міської 
ради підвищення ефективності їх роботи, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення 27 сесії 8 скликання від 21.12.2018 
року №1560 «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 
апарату міської ради та її виконавчих органів», вивести з штатного розпису 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Баранівської міської ради ставку 
посади «бухгалтер», та ввести 1 штатну одиницю «фахівець з державних 
закупівель». 

 
2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до штатного розпису 
працівників відділу освіти Баранівської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 

10 травня  2019 року                                                                       № 1809 
 
Про затвердження програми стимулювання праці  
педагогічних працівників Баранівського МРЦ,  
закладів дошкільної, позашкільної та спеціалізованої  
спортивної освіти Баранівської ОТГ на період  
з 01.01.2019 до 31.12.2019 р. (в новій редакції) 

 
Відповідно  до  пункту 22 статті 26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  пункту  2 статті 61 Закону   України   «Про 
освіту», керуючись     підпунктом «а»  підпункту 2 пункту 3 та пунктом 4 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про   оплату  
праці  працівників на основі Єдиної тарифної  сітки   розрядів   і  коефіцієнтів 
з оплати праці працівників установ, закладів  та    організацій  окремих 
галузей бюджетної сфери» (зі змінами), з  метою    упровадження   
інноваційних  технологій  освіти, створення  сприятливих  умов  для  розвитку 
творчого  потенціалу й зростання професійної майстерності,  здійснення  
морального та  матеріального  заохочення педагогічних працівників 
міжшкільного ресурсного центру, закладів дошкільної, позашкільної та 
спеціалізованої спортивної освіти  Баранівська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити програму стимулювання праці педагогічних працівників
Баранівського МРЦ, закладів дошкільної, позашкільної та спеціалізованої
спортивної освіти Баранівського ОТГ на період з 01.01.2019 до 31.12.2019
року в новій редакції, що додається. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 29 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 12 березня 2019 року №1771.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).    
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
                                                                                
 
 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 30 сесії 8 скликання

                                                                           Баранівської міської ради  
                                                                          від 10.05.2019 р. № 1809 

 
Програма 

стимулювання праці педагогічних працівників Баранівського МРЦ, закладів 
дошкільної, позашкільної та спеціалізованої спортивної освіти Баранівської 

ОТГ   
на період з 01.01.2019 до 31.12.2019 р. 

 
І. Проблема, на розвꞌязання якої спрямована Програма 

 В  умовах  реформування  освіти в Україні одним із головних завдань, що 
стоять перед Баранівською міською радою, її виконавчим комітетом, відділом 
освіти і відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради є 
створення умов для забезпечення   якості освіти, у тому числі шляхом  
залучення   до провадження освітньої діяльності висококваліфікованих 
педагогічних працівників, котрі орієнтовані на потреби дітей, спроможні 
реалізувати новий зміст освіти,  працювати в інноваційних  умовах, здатні 
створювати ефективний освітній простір, використовуючи можливості 
академічної свободи й децентралізації. 
        Проте існує явний дисбаланс між запитом суспільства на 
висококваліфікованих педагогічних працівників в галузі дошкільної, 
позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти та  рівнем оплати їх праці. 
Низький рівень оплати  праці   призводить   до зниження   соціального статусу 
педагогів  цих  ланок освіти і  суспільного престижу  їх професії. Наслідком 
цього  є внутрішня (в інші види професійної діяльності) та зовнішня (до інших 
країн) міграція частини перспективних педагогічних працівників. 
       Виходячи з вищевикладеного, виникає  необхідність у проведенні роботи 
з підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників Баранівського 
МРЦ, закладів дошкільної освіти громади, Баранівського міського Будинку 
дитячої творчості та Баранівської дитячо-юнацької спортивної школи шляхом 
встановлення їм надбавок за складність, напруженість у роботі.  
 
   Посади Середній розмір 

заробітної плати з 
підвищенням 
після 
встановлення 
муніципальної 
надбавки , грн. 

Середній розмір 
заробітної плати з 
підвищенням  без 
встановлення 
муніципальної 
надбавки, грн. 

Збільшення 
середнього розміру 
заробітної плати з 
підвищенням після 
встановлення  
муніципальної  
надбавки  

 грн. грн. грн. % 
Завідувач закладу  5451,60 4956,00 495,60 10 
Директор закладу 4797,10 4361,00   436,10 10 
Заступник директора з 
навчально-тренувальної 
роботи 

4317,50 3925,00 392,50 
 

10 

Вихователь-методист 5113,90 4649,00 464,90 10 



Спеціаліст вищої 
кваліфікаційної  категорії 

5113,90 4649,00 464,90 
10 

Спеціаліст першої  
кваліфікаційної категорії 

4797,10 4361,00 436,10 
10 

Спеціаліст другої 
кваліфікаційної категорії  

4480,30 4073,00 407,30 
10 

Спеціаліст з повною 
вищою освітою 

4162,40 3784,00 378,40 
10 

Спеціаліст  з   базовою або 
неповною вищою освітою 

3845,60 3496,00 349,60 
10 

 
              II.  Мета Програми 

 

         Метою  Програми  є  створення  сприятливих  умов для  розвитку 
творчого  потенціалу педагогічних працівників Баранівського МРЦ, закладів 
дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої  спортивної освіти, підвищення   
престижу  їх  професії, заохочення до самоосвіти та  саморозвитку, 
стабільного кадрового   забезпечення, залучення  до  роботи  в   міжшкільному 
ресурсному центрі, закладах   дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої 
спортивної освіти молодих перспективних педагогічних працівників. 
 
                        III. Шляхи та способи розв’язання проблеми 
       Для досягнення поставленої мети необхідно: 

1. Підвищити статус педагогічних працівників міжшкільного ресурсного 
центру, закладів дошкільної,  позашкільної  й спеціалізованої  спортивної 
освіти громади . 
2. Створити умови для підвищення рівня оплати  праці педагогічних 
працівників Баранівського МРЦ, закладів дошкільної освіти громади, 
Баранівського міського Будинку дитячої творчості та Баранівської дитячо-
юнацької спортивної школи.       

 
IV.  Перелік  завдань та заходів на виконання Програми 

Основними завданнями  програми є:  
- зростання якості надання освітніх послуг у Баранівському МРЦ, 
закладах  дошкільної освіти громади, Баранівському міському Будинкові 
дитячої творчості, Баранівській дитячо-юнацькій спортивні школі; 
- поліпшення  матеріального   становища   педагогічних працівників 
Баранівського МРЦ, закладів дошкільної освіти, Баранівського МБДТ й 
Баранівської ДЮСШ;   
-    моральне та матеріальне стимулювання праці педагогів; 
-    координація    діяльності      засновника  та   закладів   освіти з  підтримки  
педагогів закладів дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої  спортивної 
освіти, міжшкільного ресурсного центру; 
-    залучення  до  педагогічної діяльності в МРЦ, закладах дошкільної,
позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти молодих перспективних 
педагогів. 
 

Для виконання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи: 



 

№ 
п/
п 

Заходи Відповідальні 
Термін 

виконання 

1 З метою стимулювання педагогічних 
працівників закладів дошкільної освіти, 
Баранівського МРЦ, Баранівського 
МБДТ та Баранівської ДЮСШ, 
здійснювати виплату надбавок за 
складність, напруженість у роботі в 
розмірі 10% до посадових окладів (з 
урахуванням підвищень) щомісячно. 
Надбавка за складність, напруженість у 
роботі в розмірі 10% посадового окладу 
(ставки заробітної плати, тарифної 
ставки) встановлюється всім 
кваліфікаційним категоріям посад 
педагогічних працівників та працівників, 
за умовами оплати   праці    віднесених   
до    педагогічних, які займають посади 
згідно з переліком, затвердженим  
постановою   Кабінету      Міністрів   
України  від  14.06.2000 №963    «Про 
затвердження   переліку  посад 
педагогічних та науково-педагогічних 
працівників» (зі змінами) і виплачується 
щомісячно з 01.01.2019 до 31.12.2019  
пропорційно     навантаженню за 
фактично відпрацьований час    

Відділ освіти 
Баранівської
міської ради. 
 
Відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту 
Баранівської 
міської ради 

Протягом  
терміну дії  
Програми 

2 Висвітлювати інформацію      про  
досягнення   працівників   міжшкільного 
ресурсного центру, закладів  дошкільної,  
позашкільної й спеціалізованої 
спортивної освіти громади у засобах 
масової інформації, розміщувати на сайті 
Баранівської міської ради, на  офіційних 
інтернет-сторінках уповноважених 
органів і закладів освіти. 

Відділ освіти 
Баранівської
міської ради 
 
Відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту 
Баранівської 
міської ради 

Протягом 
терміну дії 
Програми 

 
V. Обсяги  і  джерела фінансування Програми 

        Заходи   Програми   реалізуються  за  рахунок коштів місцевого бюджету 

інших джерел, не заборонених законодавством. Головними розпорядниками 

коштів місцевого бюджету з видатків на реалізацію Програми є відділ освіти й  

відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. Обсяг 

фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію Програми з місцевого 



бюджету, визначається  виходячи  із фінансових можливостей місцевого 

бюджету на відповідний рік, з урахуванням  пропозицій  відділу  освіти й  

відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, які 

надають бюджетні  запити до проекту  бюджету громади. 

    Фінансування здійснюється за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів відповідно до рішення Баранівської міської 

ради про місцевий бюджет на відповідний період. 

 
Обсяги фінансування заходів Програми: 

№ 
п/п 

Напрямки  використання коштів 2019 рік 

І. Відділ освіти Баранівської міської ради 
1 Обсяг коштів – усього, тис.грн. 523052 грн. 

1.1. заробітна плата 428731 грн. 
1.2. нарахування на оплату праці 94321 грн. 
 

ІІ. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
 
2 Обсяг коштів – усього, тис.грн. 61796 грн. 
2.1. заробітна плата 50652 грн. 
2.2. нарахування на оплату праці 11144 грн. 

 
VI. Паспорт  Програми 

Паспорт   Програми  визначає  суму коштів, необхідних  для виконання 
Програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрямки 
діяльності, а   також   результативні показники, на   підставі   яких    
здійснюється   контроль за цільовим та ефективним використанням 
бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми. 

Паспорт програми на відповідний бюджетний період підлягає 
затвердженню у встановленому законодавством порядку. 
 

VII. Контроль за виконанням Програми 
        Відповідальними виконавцями Програми є відділ освіти і  відділ 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради,  що забезпечують 
контроль  за  виконанням Програми й складання звітів про  виконання її 
заходів. 
        Відповідальні   виконавці  у   процесі  виконання Програми  забезпечують 
цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього 
строку реалізації відповідної Програми у межах визначених бюджетних 
призначень. 
       Оцінка  ефективності Програми  здійснюється   на   підставі  аналізу  
результативних показників, а також іншої інформації, що    міститься    у   
бюджетних запитах,  кошторисах,   паспортах   бюджетних програм, звітах 
про виконання кошторисів і звітах про виконання паспортів бюджетних 
програм. 



       Головний   розпорядник коштів надає результати моніторингу  виконання 
Програми до управління фінансів за І та ІІ півріччя до 20 липня та 20 січня 
відповідно. 
 

VIII. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу:  

- вмотивувати педагогічних працівників міжшкільного ресурсного 
центру, закладів дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої  спортивної 
освіти до підвищення ефективності та якості роботи; 
- підвищити престиж педагогічної професії працівника МРЦ, закладу 
дошкільної,  позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти; 
- покращити  рівень матеріального забезпечення педагогічних 
працівників закладів  дошкільної освіти,  Баранівського МБДТ, Баранівського 
МРЦ та Баранівської ДЮСШ;  
- залучити до роботи в заклади дошкільної, позашкільної  й 
спеціалізованої  спортивної освіти молодих перспективних спеціалістів. 
 

ІХ. Результативні показники, що характеризують виконання Програми 
№ 
п/п 

Показники одиниці 
виміру 

2019 рік 
 

1. Відділ освіти Баранівської міської ради 

1.1 Затрати   
1.1.1 Обсяг фінансових затрат за програмою тис.грн 523,052  
1.2 Показники продукту   
1.2.1 Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти, Баранівського 
МРЦ, Баранівського МБДТ  

 
од. 

      88,735 
1.2.2 Період виплати      міс. 12 
1.2.3 Місячний фонд заробітної плати педагогічних 

працівників  закладів   дошкільної освіти, Баранівського 
МРЦ, Баранівського МБДТ у 2019 році з 
нарахуваннями  

    
    
тис.грн. 

628,7 
1.3 Показники ефективності:    
1.3.1 Розмір муніципальної  надбавки за складність, 

напруженість в роботі педагогічним   працівникам 
МРЦ,   закладів дошкільної, позашкільної освіти  у 
відсотках посадового окладу з підвищеннями 

 
% 

          10 
1.3.2 Середній розмір муніципальної надбавки за складність, 

напруженість у роботі до посадового окладу з 
підвищенням   педагогічним  працівникам  МРЦ, 
закладів дошкільної, позашкільної освіти 

 
 
 

грн. 436,10 
1.3.3 Середня   зарплата однієї педагогічної ставки після 

встановлення надбавки за складність, напруженість у 
роботі 

 
грн. 

4709,26 
1.4 Показники якості:   
1.4.1 - відсоток   педагогічних    працівників   закладів 

дошкільної освіти, Баранівського МРЦ та Баранівського 
МБДТ, які отримають муніципальні надбавки 

 
 

% 100 
1.4.2 Середній відсоток зростання заробітної плати 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 
 
 10 



Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранівського МРЦ та Баранівського МБДТ, які 
отримують муніципальні надбавки за складність, 
напруженість в роботі 

 
% 

 
2. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

 
2.1 Затрати   
2.1.1 Обсяг фінансових затрат за програмою тис.грн 61,8 
2.2 Показники продукту   
2.2.1 Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних 

працівників (в т.ч. віднесені) Баранівської ДЮСШ 
 

од. 10 
2.2.2 Період виплати       міс. 12 
2.2.3 Місячний фонд заробітної плати педагогічних 

працівників (в т.ч. віднесені)  Баранівської ДЮСШ у 
2019 році з нарахуваннями 

    
    
тис.грн. 69,2 

2.3 Показники ефективності:    
2.3.1 Розмір муніципальної  надбавки за складність, 

напруженість в роботі педагогічним   працівникам  (в 
т.ч. віднесені) Баранівської ДЮСШ у відсотках 
посадового окладу з підвищеннями 

 
 
 

% 10 
2.3.2 Середній розмір муніципальної надбавки за складність, 

напруженість у роботі до посадового окладу з 
підвищенням   педагогічним  працівникам (в т.ч. 
віднесені) Баранівської ДЮСШ  

 
 
 

грн. 422,10 
2.3.3 Середня зарплата однієї педагогічної ставки після 

встановлення надбавки за складність, напруженість у 
роботі 

 
грн. 

4346,65 
2.4 Показники якості:   
2.4.1 - відсоток   педагогічних    працівників (в т.ч. віднесені) 

Баранівської ДЮСШ, які отримають муніципальні 
надбавки 

 
 

% 100 
2.4.2 Середній відсоток зростання заробітної плати 

педагогічних працівників (в т.ч. віднесених) 
Баранівської ДЮСШ, які отримують муніципальні 
надбавки за складність, напруженість в роботі 

 
 
 

% 10 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

    30 сесія   8 скликання 
 

10 травня 2019 року       № 1921 
 
Про внесення змін до переліку  об’єктів, 
які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим  бюджетам 
на здійснення  заходів соціально-економічного 
розвитку окремих територій 
 

         Відповідно до звернення  начальника  управління соціального захисту 
населення  Баранівської міської ради Цицюри В.О., на підставі  Постанови  Кабінету  
Міністрів України від  01.12.2017р. №1040, керуючись ст. 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська 
рада 

 
 ВИРІШИЛА: 
 
 1.Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються  за рахунок  субвенції з 
державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення  заходів соціально-
економічного розвитку окремих територій та викласти в новій редакції, а саме: 
 
№ 
п/п 

Стара редакція Нова редакція 

1. Капітальний ремонт частини 
приміщення багатофункціонального 
центру реабілітації з утепленням 
фасаду по вул. Зв’ягельській, 66 
м.Баранівка Житомирська  обл. 

"Капітальний ремонт частини 
приміщень багатофукціонального 
центру реабілітації з утепленням 
фасаду по вул.Звягельська, 66 місто 
Баранівка Житомирської області" 
(Сантехнічні, електромонтажні 
роботи та ремонт підлоги) 

 
 2. Заступнику  начальника відділу фінансів міської ради Василевському О.В. та 
головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель  міської ради Цимбалюк Л.А. провести відповідні зміни. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко  
 
 



                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

    30 сесія   8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                              №  1922        
                                            
 

Про виготовлення проектно-кошторисної  
документації управлінням соціального захисту  
населення Баранівської міської ради 
 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, з метою продовження ремонтних робіт, враховуючи 

відсутність коштів  для повного фінансування,  рекомендації постійної комісії з 

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

метою забезпечення соціального захисту жителів Баранівської ОТГ, міська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 

 

1.  Визнати рішення 29 сесії 8 скликання від 12 березня 2019 року № 1762 
«Про виготовлення проектно-кошторисної документації управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради» таким, що втратило 
чинність. 

 
2. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

об’єкт: "Капітальний ремонт частини приміщень багатофукціонального центру 
реабілітації по вул.Звягельська, 66 місто Баранівка Житомирської області" 
(Сантехнічні, електромонтажні роботи та ремонт підлоги). 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію        

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

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

30 сесія 8 скликання 
 
10 травня 2019 року                                                            № 1923 
 
 

Про передачу благодійно отриманих 
матеріалів на баланс Баранівської КЦРЛ  
 
    Розглянувши лист головного лікаря Баранівської КЦРЛ Шатровського 
І.В. № 360 від 02.05.2019р. щодо передачі благодійно отриманих матеріалів від 
ДП «Шпат» на баланс Баранівської КЦРЛ, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендацією постійної комісії 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг, міська рада: 
 
  ВИРІШИЛА:      

 
      1. Передати на баланс Баранівської КЦРЛ благодійно отримані 
матеріали, а саме: 
- раковина PRESIDENT раковина-60 з отв.центр. – 2 шт на суму 673,22 грн;  
-унітаз KORAL 40 К011 3/6л компакт+кришка поліпр. – 1 шт на суму 1020,73 
грн; 
-личкувальна плитка RENSORIA світло-сіра – 91,2 м2 на суму 8125,01 грн; 
-зовнішня плитка MYSTERY LAND LIGHT GREY – 22,56 м2 на суму 3314,97 
грн. 
     2. Оформити акт приймання-передачі згідно вимог чинного 
законодавства. 
           3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко   


