БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 528

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2021 рік
Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради
Василевського О.В. про стан виконання міського бюджету за 1 півріччя 2021 року, на
підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА
1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1
півріччя 2021 року:
 за доходами: 106909773,11 гривень;
 за видатками: 105004622,43 гривень , у тому числі:
• за загальним фондом бюджету:
 доходи в сумі 101089961,08 гривень;
 видатки в сумі 96740374,93 гривень.
• за спеціальним фондом бюджету:
 доходи в сумі 5819812,03 гривень;
 видатки в сумі 8264247,50 гривень
3. Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі
10151933,06 гривень. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на
01.07.2021 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
2021 року через максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 529

Про внесення змін до бюджету
Баранівської міської територіальної
громади на 2021 рік
(06511000000)
код бюджету
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України,
статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи звернення розпорядників коштів та враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку, Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020
№65 із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161, від
05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327 та від 09.07.2021
№411.
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 202386493, 192272520 та 10113973 замінити
відповідно цифрами 213151470, 201370497 та 11773973.
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 203070232,87, 184186799,37 та 18883433,50
замінити відповідно цифрами 213835209,87, 193284611,37 та 20550598,50.
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 8092885,63 гривень,
згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі
10341485 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому
числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, залишку
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –
19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим
2

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 2086500 гривень».
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним
фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 8776625,50 гривень, з
них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
10341485 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі
332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за
рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 175692,50
гривень;
- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».
1.5. В пункті 6 цифри 1841088,50 замінити на 2367188,50.
2. Додатки № 1 - 6 викласти в новій редакції.
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 530

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», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний
період, згідно з додатком (додається).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток
до рішення 16 сесії 8 скликання
Баранівської міської
ради від 11.08.2021р. №530
1.Розпорядження № 190-од від 07.07.2021р. «Про
засобів з балансу Баранівської міської ради»;

списання основних

2.Розпорядження № 201-од від 20.07.2021р. «Про затвердження зведених
кошторисних розрахунків на поточний ремонт дорожнього покриття
пневмоструменевим методом»;
3.Розпорядження №202-од від 20.07.2021р. «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на
2021 рік»;
4. Розпорядження № 204-од від 23.07.2021р. «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на
2021 рік».

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 531

Про надання дозволу на списання
основних засобів з балансу
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради
Керуючись ст.26, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської
ради
на списання основних засобів непридатних для подальшого
використання, відповідно до додатку 1.
2.Відділу культури сім’ї молоді та спорту Баранівської міської ради списання
основних засобів оформити відповідно до вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку (Демчишину І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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'Додаток 1
до рішення 16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. №531

Перелік
основних засобів непридатних для подальшого використання
№п/п найменування

інвентарний
№

кількість

Баранівський міський стадіон
Душова кабіна
1
101490317
Газонокосарка «Вікінг»
2
101630195
Кущоріз
«Хускварна»
3
101630196
Бензопила GONSERED
4
101630197
Підсилювач «Маяк»
5
111370754
Водонагрівач 100 л
6
111370830
Водонагрівач 80 л
7
111370831
Бібліотека с.Стара гута
ковер половий
8
101630223
Будинок культури ім А.Пашкевича м.Баранівка
Комплект (фартук,берет без
9
підкладки)
101810245
10
Сумка
101810257
11
Хустинка
101810258
12
Шарф
101810259
13
Фартух
14
Ковпак
Комір
15
101810244
16
Вишита спідниця "Чарівність" 101810261
17
Вишита блуза "Чарівність"
101810262
18
Вишитий пояс "Чарівність"
101810263
Першотравенський будинок культури ім.В.Д.Крищенка
19
Мікшерний пульт
Клуб с Середня
20
Блузи жіночі
101810178
21
Фартухи
101810179
22
Жилетки
101810180
23
Пояс
101810181
24
Спідниці довгі
101810182
25
Занавіс
101810183
Клуб с.Іванівка
26
Занавіс сцени
101810130
27
Заднік
101810131
28
Арлекін
101810132
29
Куліси
101810133
30
Падуги
101810134
31
Портьєри
101810135
32
Підсилювач Родіна
101490056
7

Балансова
вартість

Знос

1
1
1
1
1
1
1

1534,00
2708,00
2290,00
2029,00
500,00
980,00
897,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1

336,00

100%

12
1
30
20
4
4
20
3
3
3

3444,00
205,00
540,00
620,00
1200,00
1000,00
664,00
750.00
750.00
120.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1

301,00

100%

7
7
7
7
7
1

11,00
4,00
8,00
1,00
14,00
85,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1
1
1
5
3
3
1

176,02
256,98
33,36
88,14
33,91
33,36
377,02

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

Клуб с.Озерянка
33
Одежа сцени
34
Блуза
35
Юбка
36
Пояс
37
Жилет
38
Бабочки
39
Сорочка
40
Жилети
41
Брюки
42
Пояс
43
Свита українська
44
Полушаровари
45
Жилети
46
Галстуки
47
Бабочки
48
Піджаки
49
Сорочки
50
Брюки
51
Юбка-джерга
52
Болеро
53
Пояс крайка
54
Блузки
55
Плаття
56
Шапочка
57
Шуба
58
Шапка
59
Сорочки
60
Жилети
61
Брюки
Клуб с.Смолка
62
Джерги
63
Пояси жіночі
64
Сорочки
65
Пояси
66
Занавіс сцени
67
Куліси на підкладці
68
Падуги шовкові
69
Заднік на підкладці
70
Штори віконні
71
Баян «Етюд»
72
Костюми чоловічі
73
Брюки
74
Блузи чоловічі
75
Жилети чоловічі
76
Заднік
77
Занавіс сцени
Методичний кабінет
78
Джерга
79
Блузи

101810042
101810043
101810044
101810045
101810046
101810047
101810048
101810049
101810050
101810051
101810052
101810053
101810054
101810055
101810056
101810057
101810058
101810059
101810060
101810061
101810062
101810063
101810064
101810065
101810066
101810067
101810068
101810069
101810070

1
2
5
4
6
6
10
10
9
6
10
8
9
4
10
10
3
10
5
5
4
2
1
1
1
1
6
8
8

3159,30
27,00
289,91
40,67
115,00
11,00
27,00
511,00
270,00
22,67
813,00
246,40
315,90
9,00
19,00
84,00
89,20
585,00
268,75
105,00
19,00
159,00
351,00
9,00
459,00
42,00
312,00
298,00
328,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

101810120
101810121
101810122
101810123
101810124
101810125
101810126
101810127
101810128
101810129
101810130
101810131
101810132
101810133
101810134
101810135

12
8
3
6
1
6
3
1
5
1
10
5
8
5
1
1

240,12
11,43
31,42
16,66
565,10
316,83
129,70
518,84
281,89
55,58
797,00
226,00
369,00
298,00
215,00
780,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

101810282
101810283

5
6

325,00
258,00

100%
100%

8

80
Полот.Орд.стріч.
81
Плаття
82
Плаття театр.
83
Болеро
84
Шарфи сценічні
85
Свита
86
Сорочка
87
Шаровари
88
Папахи
89
Кушак
90
Крайка
91
Костюми чолов.
92
Кушак
93
Костюми сц.чор.
94
Костюм сцена
95
Костюм нептуна
96
Шуба Д.Мороза
97
Плаття Снігурочки
98
Плаття Снігурочки
99
Шапочка
100 Мішок
101 Шапочка
102 Перука Д.Мороз.
103 Конц.Дит.костюми
104 Сукня
105 Полотнища
БК с.Мирославль
106 Електричний котел
БК с.Климентіївка
Комплект музичних
інструментів

101810284
101810285
101810286
101810287
101810288
101810289
101810290
101810291
101810292
101810293
101810294
101810295
101810296
101810297
101810298
101810299
101810300
101810301
101810302
101810303
101810304
101810305
101810306
101810307
101810308
101810309
101630179

101630141

Секретар ради

2
2
1
8
8
3
3
3
3
2
6
5
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
6

240,00
204,00
554,00
248,00
88,00
207,00
162,00
132,00
36,00
28,00
30,00
2205,00
9,00
36,00
312,00
16,00
77,00
186,00
64,00
11,00
10,00
7,00
221,00
1000,00
1457,7
498,00

1

1592,44

1

16500,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 532

Про внесення змін до договору
оренди нерухомого майна,
з метою приведення його строку
у відповідність із визначеним
Законом мінімальним строком
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого
Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та
комунального майна», розглянувши лист начальника служби у справах дітей
Баранівської міської ради Кучинської І.В. від 15.07.2021 року №275, з метою
ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить
до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до договору оренди від 01.10.2018 року №59/65, яким
надано в оренду частину приміщення, загальною площею 45,54 кв.м. для
службового користування, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 12, м.
Баранівка, Житомирської області, з метою приведення його строку у
відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, а саме: терміном на
5 років з 01.10.2018 року до 30.09.2023 року.
2. Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти
договір оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та
зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 533

Про встановлення пільгової
орендної плати
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого
Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та
комунального майна», п.13 Методики розрахунку орендної плати за державне
майно затвердженої Постановою КМУ від 28.04.2021 №630 «Деякі питання
розрахунку орендної плати за державне майно», розглянувши клопотання
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 17.06.2021
року № 18-6-0.5-3259/2-21, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та
зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити орендну плату в розмірі 1 гривня в рік з 01.07.2021р. для
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області на нежитлові
приміщення на першому поверсі будівлі та підвальне приміщення за адресою:
м. Баранівка, вул. Соборна, 10, загальною площею 46,28 кв.м. та 48,9 кв.м. для
розміщення працівників структурного підрозділу Головного управління та
архіву підрозділу, які надано в оренду на підставі договорів від 14.02.2017 року
№ 4/3/2 та № 5/4/3.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на
постійну комісію питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№534

Про комплексну цільову програму
„Електронна громада“ на 2021-2025
роки
Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України „Про
Національну програму інформатизації“, „Про Концепцію Національної
програми інформатизації“, враховуючи пропозиції депутатів міської ради, з
метою впровадження електронного врядування, забезпечення цілісності
інформаційних ресурсів територіальної громади міста, впровадження ІТтехнологій у Баранівській міській територіальній громаді та надання
Баранівській міській територіальній громаді необхідну і достатню інформацію з
усіх напрямів соціально-економічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну цільову програму „Електронна громада“ на
2021-2025 роки (далі - Програма) (додається).
2. Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснювати за рахунок
коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
3. Контроль за виконанням Програми покласти на секретаря ради
Володимира Зарембу та постійну комісію міської ради з питань бюджету та
комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток
до рішення 16 сесії 8 скликання
міської ради
від 11.08.2021 р. № 534

Комплексна цільова програма
„Електронна громада“ на 2021-2025 роки

м. Баранівка
13

ПАСПОРТ
комплексної цільової програми
„Електронна громада“ на 2021-2025 роки
1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми

Секретар Баранівської міської ради
Заремба
В.
Г.,
радник
Баранівського міського голови
Хапчук С. В.

2.

Відповідальний виконавець
Програми

Загальний відділ, Робоча група по
впровадженню ІТ-технологій у
Баранівській міській територіальній
громаді

3.

Строк реалізації Програми

2021–2025 р.

4.

Мета Програми

підвищення
ефективності
управління всебічним розвитком
громади способом інформатизації із
застосуванням
сучасних
інформаційно-комп’ютерних
технологій
і
технологій
електронного самоврядування та з
забезпеченням
максимального
залучення мешканців до цього
процесу

5.

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету та інші
джерела,
не
заборонені
законодавством

6.

Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми по заходах

В межах фінансових можливостей
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Зміст
1. Загальні положення.
2. Склад Програми.
3. Основні проблеми, які потребують змін та вирішення.
4. Мета Програми.
5. Перелік завдань Програми.
6. Термін та етапи виконання Програми.
7. Ресурсне забезпечення Програми.
8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.
9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
Додатки до Програми:
 Кошторис заходів щодо виконання Програми.
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Загальні положення
Міська комплексна цільова програма „Електронна громада” на 2021-2025
роки (далі - Програма) розроблена з врахуванням вимог Законів України „Про
Національну програму інформатизації” та „Про Концепцію Національної
програми інформатизації”, постанов Кабінету міністрів України від 04 лютого
1998 року N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час
проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року N 2250-р
"Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні", від
04.02.1998 №74/98-ВР „Про Національну програму інформатизації“, від 13 січня
2011 року №2939-VI „Про доступ до публічної інформації“, від 22 травня 2003
року №851-IV I „Про електронні документи та електронний документообіг“, від 2
жовтня 1996 року № 393/96-ВР I „Про звернення громадян“, від 06.09.2012 №
5203-VI „Про адміністративні послуги“, розпорядження міського голови від ___
№ __ „Про робочу групу по впровадженню ІТ-технологій у Баранівській міській
територіальноій громаді “.
Згідно з чинним законодавством у Програмі застосовуються такі терміни:
база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх
відношень у визначеній предметній області;
діяльність у сфері інформатизації - сукупність дій, пов'язаних із
створенням, розповсюдженням, використанням, зберіганням, збиранням та
обробленням об'єктів сфери інформатизації, а також наданням послуг з їх
використання;
електронний документообіг - система програмно-технічних, організаційних
та нормативно-методичних засобів для автоматизації роботи з електронними
документами на основі інформаційних технологій у процесі здійснення
управлінських дій;
засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, програмне,
математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх
окремі елементи, інформаційні мережі і телекомунікаційні мережі, що
використовуються для реалізації інформаційних технологій;
інформаційна послуга - дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів
інформаційними продуктами, у тому числі фінансовими, маркетинговими,
транспортними, освітянськими тощо;
інформаційна система - програмно-технічна і організаційна система надання
інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій;
інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що
забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації,
розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх
розташування;
інформаційний продукт - цифрові дані, призначені для задоволення
інформаційних потреб користувача, у тому числі програмний продукт;
інформаційний ресурс - сукупність документів в інформаційних системах
(бібліотеках, архівах, банках даних тощо);
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інформаційно-аналітична діяльність - сукупність дій та заходів на основі
концепцій, методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору,
накопичення, обробки та аналізу даних на основі інформаційних технологій;
інформаційно-аналітична система - суспільна структура, що включає
інформаційні технології, інформаційні системи й інформаційні ресурси для
здійснення інформаційно-аналітичної діяльності;
об'єкт сфери інформатизації - інформаційні технології, продукти, ресурси;
проект (робота) з інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, що
узгоджені
за
часом,
використанням
певних
матеріально-технічних,
інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті
створення заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних систем,
засобів інформатизації та інформаційних ресурсів;
сховища даних - предметно орієнтовані, інтегровані, усталені набори даних,
що підтримують хронологію і здатні бути комплексним джерелом достовірної
інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень;
телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та
споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання
знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будьякого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах
між кінцевим обладнанням.
1.Склад Програми
Інформаційні технології і комунікація є основними інструментами праці
органів місцевого самоврядування. Реалізація Програми найтіснішим образом
пов’язана з організацією праці в міській раді та її виконавчих органах.
Впровадження заходів інформатизації змінюють способи досягнення тієї чи іншої
мети, змінюючи посадові обов’язки та витрати.
Після того, як електронний документообіг почнуть використовувати всі
структурні підрозділи виконавчого комітету Баранівської міської ради, то тоді в
повному обсязі буде використовуватися єдиний веб-портал. Там буде зосереджена
вся інформація про діяльність органів державної влади та місцевого
самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.
На порталі громадяни зможуть дізнаватися про стан виконання поданого
заяви, скарги чи звернення, а також відстежити її місцезнаходження.
До складу Системи Електронна громада входять наступні модулі без
обмеження по кількості ліцензій (користувачів Системи):
- Діловодство: опрацювання вхідних документів, вихідних документів,
внутрішньої кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів,
формування електронного архіву документів, контроль виконання
резолюцій, тощо;
- Реєстри комунальної власності громади, включаючи земельні ділянки;
- Реєстри мешканців міста, включаючи реєстри громадян, які користуються
соціальною допомогою;
- Веб-портал;
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-

Інформаційна частина Системи безпеки «Безпечна громада»;
Підсистема проведення місцевих опитувань та референдумів;
Кабінет мешканця;
Підсистема інтерактивних мап;
Обробка звернень громадян, які отримані поштою, електронною поштою,
через портал, або при особистому прийомі;
- Центр надання адміністративних послуг: прийом громадян і юридичних осіб
с запитами стосовно надання адмінпослуг, їх обробка і надання певних
документів і дозволів;
- Інтеграція з внутрішнім і зовнішнім порталами установи, кабінетом
мешканця, тощо;
1. Календар подій. Завдяки цьому функціоналу можливо планувати наради і
заходи, перевіряти наявність вільних ресурсів і часу, та бронювати їх;
2. Система електронного голосування, обробки та зберігання проєктв рішень
міської ради, виконкому міської ради, протоколів голосувань;
3. Особистий прийом громадян посадовцями. Дозволяє планувати запис на
прийом, створювати доручення і документи безпосередньо з кабінету
прийому.;
- Інтеграція з зовнішнім документообігом, в тому числі з державними
установами;
- Фінансовий та бухгалтерський облік і звітність.
2.Основні проблеми, які потребують змін та вирішення:
певна невпорядкованість інформаційних відносин при організації взаємної
електронної інформаційної взаємодії міської громади з органами виконавчої
влади і підприємствами комунального господарювання;
1.

різні формати та вимоги до даних в різних системах обліку установ міської
ради, як результат такого дублювання інформації – відмінність інформації в цих
установах і відмінність в їх рішеннях;
2.

нормативна та культурна переважна наявність паперового документообігу
в міській раді;
3.

неузгодженість дій у виконавчих органах міської ради при плануванні та
впровадженні заходів з інформатизації;
4.

неузгодженість поміж виконавчими органами міської ради та суб'єктами
господарської діяльності при створенні інформаційних ресурсів та користуванні
ними;
5.

6.

необхідність актуалізації питань захисту інформаційних ресурсів тощо.

18

3.Мета Програми
Метою Програми є підвищення ефективності управління всебічним
розвитком громади способом інформатизації із застосуванням сучасних
інформаційно-комп’ютерних
технологій
і
технологій
електронного
самоврядування та з забезпеченням максимального залучення мешканців до цього
процесу.
При створенні системи Електронної громади були закладені такі принципи:
стійкість, безперервність, оперативність, захищеність, доступність.
Одним з важливих принципів формування такої Програми є концентрація
ресурсів у найважливіших напрямах інформатизації. У зв'язку з цим можна
визначити такі пріоритетні проєкти Програми, до яких відносяться:
модернізація
та
функціональне
розширення
інформаційнотелекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал Баранівської міської
територіальної громади";
- створення програмно-апаратного комплексу електронного врядування
Баранівської міської територіальної громади;
- створення мережевої інфраструктури Баранівської міської територіальної
громади, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста;
- модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для
поточних та перспективних завдань.
4.Перелік завдань Програми
Основні завдання Програми складаються з досягнення мети через
впровадження механізмів електронного самоврядування способами вивчення,
розробки, замовлення, покупки та впровадження, а саме:
* організаційне та методичне забезпечення Програми
* вивчення аналогів у ОМС
* залучення ресурсів для впровадження програми
* створення технічного завдання
* технічне обладнання
* впровадження Системи електронного документообігу
* складення реєстрів
* встановлення системи персонального голосування, обробки та зберігання
рішень міської ради та виконкому
* електронний веб-портал громадян міста
* система відеоспостереження
5.Терміни та етапи виконання Програми
Виконання завдань Програми розраховано на 2021-2025 роки.
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В 2021 році буде створене технічне завдання, структура якого:
 Найменування об'єкта розробки, та область застосування.
 Підстава для розробки та назва проектної організації.
 Мета розробки.
 Джерела розробки (тут повинні бути перераховані документи та
інформаційні матеріали, на підставі яких розроблялося ТЗ і які мають бути
використані при створенні системи).
 Технічні вимоги, які включають:
склад об'єкта та вимоги до його конструктивного виконання;
вимоги до надійності;
вимоги до технологічності;
вимоги до рівня уніфікації і стандартизації;
вимоги безпеки при роботі обладнання;
естетичні і ергономічні вимоги;
вимоги до складових частин;
вимоги експлуатації, вимоги до технічного обслуговування і ремонту;
вимоги до категорії якості,
вимоги до конфіденційності та відповідність діючим нормам законодавства.
 Економічні показники.
 Порядок контролю і приймання.

Технічне завдання є вихідним документом для проектування чи
розробки автоматизованої системи, створення програмного продукту, відповідно
до якого проводиться виготовлення, приймання при введенні в дію та
експлуатація відповідного об’єкта.
Протягом 2022-2023 року буде налаштованого та впроваджено серверне та
мережеве обладнання згідно технічного завдання Програми, а також система
електронного документообігу, що охопить всі виконавчі органи Баранівської
міської територіальної громади. Це дозволить ефективно опрацьовувати
документи.
Звернення громадян будуть реєструватися і далі відпрацьовуватися
відповідними виконавцями у СЕДО (система електронного документообігу).
Звернення суб’єктів господарювання, юридичних осіб, неурядових
організацій будуть реєструватися у підсистемі СЕДО і далі відпрацьовуватися
відповідними виконавцями у СЕДО.
Заявки громадян на отримання адміністративних послуг будуть
реєструватися у центрі надання адміністративних послуг ЦНАП і далі
відпрацьовуватися відповідними виконавцями у СЕДО.
Протягом 2022 та 2023 років системою електронного документообігу
будуть охоплені безпосередні виконавці документів, що дозволить їм в
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електронному вигляді готувати та узгоджувати проекти документів та направляти
їх на підпис та реєстрацію.
Перехід від паперових до електронних документів дасть можливість:
- відмовитися від друку частини паперових документів,
- перейти на електронний документообіг між міською радою та іншими
органами виконавчої влади,
- перейти на електронний документообіг між міською радою і
комунальними підприємствами.
Впровадження
автоматизованої
системи
центру
надання
адміністративних послуг дозволить досягти:
- автоматичного проходження документів по виконавцям згідно сценаріїв
надання адміністративних послуг;
- зменшення часу на передачу документів між виконавцями;
- економії паперу;
- можливості актуально і своєчасно отримувати інформацію про
хід надання адміністративних послуги.
На першому етапі впровадження автоматизованої системи центру надання
адмінпослуг та поєднання її за допомогою системи електронного документообігу
з відділами міської ради, задіяними у наданні послуг, підвищить швидкість
відпрацювання послуги та дасть можливість відмовитися, де це можливо, від
паперових документів.
Відпрацювання адміністративних послуг будуть реалізовані за сценаріями,
що суттєво спростить надання послуг і водночас дозволить уникнути помилкових
направлень заявок на послуги до виконавців, які не мають відношення до їх
виконання.
Впровадження Програми впродовж 2022 та 2023 років забезпечиться
зв’язок між міською радою і громадянами та дасть можливість:
- інформування про міську раду та її виконавчі органи;
- інформування про новини міста;
- автоматичне оприлюднення публічних документів;
- публікацію важливих для жителів міста проектів документів;
- залучення громадян до управління містом;
- зворотній зв’язок міської ради з громадянами шляхом електронних листів,
звернень громадян, обговорення проектів документів, форумів та голосування по
важливим для громадян питанням засобами порталу;
- інформування про порядок надання адміністративних послуг;
- інформування громадян про хід виконання їх звернень та заявок на
отримання адміністративних послуг;
- можливість подання заявки на отримання адміністративних послуги
засобами порталу.
Також впровадження впродовж 2022 та 2023 років електронного веб
порталу громадян міста забезпечить громаду міста поточною інформацією,
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отримання послуг в електронному вигляді з використанням сучасних Smatrсервісів.
В місті встановлено та налаштовано 5 камер відеоспостереження на
особливо небезпечних перехрестях. У міському відділку поліції в приміщенні
чергового концентрується всі відео інформація по місту. Протягом 2022-2025
років планується збільшення кількості камер відеоспостереження для безпеки
громадян та розкриття злочинності в місті відповідно до програми Безпечна
громада.
6.Ресурсне забезпечення Програми
Передбачаються такі джерела фінансування Програми:
- кошти міського бюджету;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль даної Програми покладений на секретаря ради. Управління
заходами Програми контролюється постійною комісією міської ради з питань
бюджету та комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та зв’язку.
Забезпечення формування та виконання завдань даної Програми,
координацію робіт в виконавчих органах здійснює загальний відділ.
Керівник Програми (голова робочої групи) здійснює:
- нагляд за формуванням і виконанням Програми;
- аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості;
- розгляд та погодження завдань Програми, заслуховує виконавців окремих
етапів робіт;
- контроль стану та термінів їх виконання;
- у разі необхідності подає пропозиції щодо їх припинення або додаткового
фінансування.
Функції, пов’язані з утриманням серверної платформи і комп’ютерних мереж
міської ради, функції з технічного обслуговування комп’ютерної оргтехніки,
надання технічних послуг із забезпечення роботи систем інформаційноаналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування для виконання
завдань Програми, мають бути закріплені за загальним відділом міської ради.
Функції з планування, організації, координації та методичної підтримки
впровадження електронного документообігу, розширення існуючих часток
системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення
органів
місцевого
самоврядування мають бути покладені на інші відділи міської ради та робочу
групу з впровадження ІТ технологій у Баранівській міській територіальноій
громаді.
Замовниками заходів Програми є відповідальні за напрямок діяльності
виконавчі органи міської ради.
Виконавці заходів Програми щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за
звітним, надають інформацію про їх виконання секретарю ради та відповідно до
постійної комісії міської ради з питань міського бюджету та комунальної
власності.
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Загальний відділ щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним,
надає міському голові зведені звіти про стан впровадження Програми.
8.Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Найважливішими наслідками Програми, які визначають успіх у вирішенні
завдань соціально-економічного розвитку міста, є впровадження технологій еурядування та побудова сучасної системи місцевого самоврядування, розвиток
пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери міста, створення потужних
інформаційних ресурсів, надання електронних адміністративних послуг,
отримання громадянами рівного якісного доступу до інформації різних галузей
діяльності міської ради, сприяння становленню інформаційного суспільства.
В результаті виконання загальних завдань і заходів Програми буде:
1. Створено єдину систему реєстрації документів та електронного
документообігу в міській ради і її виконавчих органів;
2. Створено єдину систему підготовки, узгодження, зберігання в електронній
формі нормативних актів міської ради з їх автоматизованою публікацією на
сайті міської ради та допоміжними інструментами аналізу і пошуку;
3. Створено інтернет-систему електронних звернень та швидкого реагування
на звернення громадян і їх опрацювання;
4. Створено перелік електронних послуг, що надаються через Центр надання
адміністративних послуг, створено портал публічних послуг Баранівської
міської територіальної громади у мережі Інтернет та інформаційноресурсний центр на базі цього порталу та системи інформаційної підтримки;
5. Розширена мережа камер відеоспостереження у громаді.
Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати Баранівську
міську територіальну громаду у світовий інформаційний простір, брати участь у
процесах європейського співробітництва, забезпечити сталий розвиток міста.
Принципи створення інформаційних систем документообігу і загальні вимоги
до системи електронного документообігу ґрунтуються на принципах:
—системності — між структурними елементами системи встановлені такі
зв'язки, які забезпечують її цілісність і взаємодію з іншими системами;
—відкритості — система створюється з урахуванням можливості поповнення
і оновлення її функцій без порушення порядку функціонування;
—сумісності — при створенні системи використовуються інформаційнотехнологічні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими
системами;
— стандартизації (уніфікації) — при створенні системи, по можливості,
використовуються типові, уніфіковані і стандартизовані рішення;
— ефективності — в результаті розробки системи забезпечується
раціональне співвідношення між витратами на створення системи і цільовими
ефектами.
Основні вимоги до Програми:
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Масштабованість
Система повинна підтримувати будь-яку кількість користувачів з здатність
системи нарощувати потужність визначалась тільки потужністю відповідного
програмного забезпечення.
Розподіленість
Архітектура систем повинна підтримувати взаємодію розподілених
майданчиків для роботи з документами в територіально-розподілених
організаціях.
Модульність
Система повинна складатись з окремих модулів, інтегрованих між собою, на
випадок, якщо користувачу системи не потрібно одразу впровадження всіх
компонентів системи документообігу, або спектр завдань організації вужчий, ніж
весь спектр завдань.
Відкритість
Система повинна мати відкриті інтерфейси для можливого доопрацювання і
інтеграції з іншими системами.
Автоматизація здійснюється на основі окремих автоматизованих функцій,
поєднаних за своїм призначенням у типові функціональні комплекси:
— комплекс підготовки документів комп'ютерними засобами;
—комплекс реєстрації та введення електронних документів в оперативний
електронний архів;
— комплекс ведення електронного архіву, підтримки паперового архіву та
організації доступу до його інформації;
— комплекс контролю виконавчої діяльності;
— комплекс проектування маршрутів руху документів;
— комплекс обміну даними;
— комплекс підтримки формування аналітично-статистичної звітності та
оперативного аналізу;
— комплекс ведення нормативно-довідкової інформації;
— комплекс адміністрування;
— комплекс „уніфіковане клієнтське місце“.
Секретар міської ради
Володимир ЗАРЕМБА
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Кошторис заходів щодо виконання
комплексної цільової програми
„Електронна громада“ на 2021-2025 роки

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

1.1. Проведення
інвентаризації
інформаційних
та програмнотехнічних
ресурсів міської
ради
та
її
виконавчих
органів

Орієнтовні обсяги
фінансування за
роками виконання, тис.
Відповідальн Строки
грн.
і
викона
за виконання
ння
202 202
усьо
2023 2024 2025
1
2
го
рік
рік
рік
рік рік
відділ
програмокомп’ютерно
го
забезпечення 01.10.2
міської ради,
1 р.
відділ
бухгалтерськ
ого
обліку
міської ради

1.2.
Розроблення
нормативно1.
Організацій правових
документів та
не та
методичне технічного
забезпеченн завдання щодо
я Програми організації
Загальний
виконання
відділ, відділ
завдань
юридичної
01.02.2 25,0
Програми
роботи
та 2 р.
0
управління
персоналом

25

25,0

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

1.3
Інформаційна
підтримка
та
навчання
в
галузі
інформатизації,
консультації

2.1. Придбання
та
впровадження
серверного
обладнання
згідно
технічних
2. Технічне вимог
обладнання технічного
завдання
Програми

Орієнтовні обсяги
фінансування за
Відповідальн Строки роками виконання, тис.
грн.
і
викона
за виконання
ння
202 202
усьо
2023 2024 2025
1
2
го
рік
рік
рік
рік рік

Загальний
відділ,
робоча група
по
На
впровадженн
постій
ю
ІТній
технологій у
основі
Баранівській
міській
територіальн
ої громаді

робоча група
по
впровадженн
ю
ІТтехнологій у
Баранівській
міській
територіальн 01.06.2 4000
ій громади,
2
,00
загальний
відділ
міської ради
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400,
00
(в
меж
ах
фіна
нсо
вих
мож
лив
осте
й)

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

2.2. Придбання
та
налаштування
мережевого
обладнання для
комп’ютерної
мережі згідно
технічних
вимог
технічного
завдання
Програми

3.
Впровадже
ння
Системи
електронно
го
документоо
бігу

3.1. Визначення
програмного
забезпечення по
технічному
завданню
Програми

Орієнтовні обсяги
фінансування за
Відповідальн Строки роками виконання, тис.
грн.
і
викона
за виконання
ння
202 202
усьо
2023 2024 2025
1
2
го
рік
рік
рік
рік рік

робоча група
по
впровадженн
ю
ІТтехнологій у
Баранівській 01.08.2 170,
міській
2
00
територіальн
ій громади,
загальний
відділ
міської ради

робоча група
по
впровадженн
ю
ІТтехнологій у
Баранівській 01.02.2
міській
2
територіальн
ій громади,
загальний
відділ
міської ради
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170,
00
(в
меж
ах
фіна
нсо
вих
мож
лив
осте
й)

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

Орієнтовні обсяги
фінансування за
Відповідальн Строки роками виконання, тис.
грн.
і
викона
за виконання
ння
202 202
усьо
2023 2024 2025
1
2
го
рік
рік
рік
рік рік

робоча група
по
впровадженн
ю ІТтехнологій у
Баранівській
міській
Впровадження
територіальн
Системи
ій громади,
електронного
загальний
документообігу
відділ
01.12.2 400,
в діяльність
міської ради
2
00
виконавчих
розробники
органів
програмного
Баранівської
забезпечення
міської ради
та інші
задіяні
відділи
міської ради
і самостійні
управління
та відділи
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400,
00

Орієнтовні обсяги
фінансування за
Відповідальн Строки роками виконання, тис.
грн.
і
викона
за виконання
ння
202 202
усьо
2023 2024 2025
1
2
го
рік
рік
рік
рік рік

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Зміст заходів
програми
з виконання
завдання

4.
Електронн
ий вебпортал
громадян
міста

ЦНАП,
загальний
відділ,робоча
Надання
група по
послуг для
впровадженн
населення в
ю ІТелектронному
технологій у
вигляді і
Баранівській
використання
міській
при цьому
територіальн
Smart-сервісів
ій громади,
для громадян.
загальний
відділ
міської ради

Збільшення
кількості камер
відеоспостереж
ення та
8. Міська
система контроль за
відеоспо злочинністю у
стережен Баранівській
міській
ня
територіальній
громаді через
органи місцевої
поліції.

01.02.
23

30
0,0
0

30
0,0
0

робоча група
по
впровадженн
ю
ІТтехнологій у 01.09.2 500, 100, 100, 100,
Баранівській
5
00
00
00
00
міській
територіальн
ій громаді,
підрядник

100,
00

100,
00

1770
109 400
100,
000,
500 000,
00
00
0,00 00

100,
00

100,
00

Всього

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 535

Про зміну назви та затвердження Статуту
Кашперівського закладу дошкільної освіти «Ромашка»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Кашперівський дошкільний навчальний заклад Баранівської
міської ради у Кашперівський заклад дошкільної освіти «Ромашка»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Кашперівського закладу дошкільної освіти «Ромашка»
Баранівської міської ради в новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Кашперівського дошкільного навчального закладу
Баранівської міської ради Бабич О.В. провести державну реєстрацію змін до
відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 535

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 535

_________Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
КАШПЕРІВСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК)
«РОМАШКА»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
31

І. Загальні положення
1.1.

1.2.
1.3.

Кашперівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Баранівської
міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради
Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 лютого 2017 року №96.
Засновником Кашперівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)
«Ромашка» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
Повне найменування: Кашперівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
«Ромашка» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Кашперівський ЗДО «Ромашка».

Юридична адреса: 12741, Житомирська область, с. Кашперівка, вул. Центральна,
60.
1.4.

Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.

1.5.

Тип Закладу дошкільної освіти – ясла-садок, заклад дошкільної освіти для дітей
віком від одного до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від одного до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.

1.6.

Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.

1.7.

Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;
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-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);

освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.13. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.14. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.15. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.16. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.17. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.18. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
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- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку,
визначеному законодавством України;
- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.19. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.20. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.21. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.22. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.23. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.24. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.25. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний і підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.26. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
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1.27. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання
дітей;
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу
2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;
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-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
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За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.,
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 47 місць.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від одного до трьох років
становить до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб,
різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб, інклюзивної –
не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
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3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
1) проживають на території його обслуговування;
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
3) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
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7) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання
та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її
гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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-

педагогічну ініціативу;

-

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:

-

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;

-

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;

-

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-

захист професійної честі і гідності;

-

індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність
за межами Закладу дошкільної освіти;

-

безпечні і нешкідливі умови праці;

-

додаткову оплачувану відпустку;

-

участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;

-

держані гарантії, визначені законодавством про освіту.

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
-

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;

-

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

-

дотримуватися педагогічної етики;

-

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
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-

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
України та навколишнього природного середовища;

-

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;

-

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові
обов’язки.

4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
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4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
-

обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;

-

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;

-

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;

-

бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.

4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та
здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших
за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил
розпорядку Закладу дошкільної освіти.

внутрішнього

трудового

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
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V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування.
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
-

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

-

контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;

-

організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;

-

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

-

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);
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-

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
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- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
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- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;
- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього
обов’язки працівників;

трудового

розпорядку,

посадові

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
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- схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний
працівників;

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального
заохочення учасників освітнього процесу;

та

матеріального

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.
7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
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- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.2 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.3 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.4 Наглядова (піклувальна) рада має право:
- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;
-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
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- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2.

Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
- державного та місцевого бюджетів;
- батьків, або осіб, які їх заміняють;
- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
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освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
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11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно
до чинного законодавства України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 536

Про зміну назви та затвердження Статуту
Полянківського закладу дошкільної освіти «Ялинка»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Полянківський дошкільний навчальний заклад «Ялинка»
Баранівської міської ради у Полянківський заклад дошкільної освіти «Ялинка»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Полянківського закладу дошкільної освіти «Ялинка»
Баранівської міської ради в новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Полянківського дошкільного навчального закладу
«Ялинка» Баранівської міської ради Пітроченко Н.В. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 536

‘ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 536

___________ Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
ПОЛЯНКІВСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК)
«ЯЛИНКА»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення
1.12. Полянківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» Баранівської
міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради
Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 лютого 2017 року №96.
1.13. Засновником Полянківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка»
є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.14. Повне найменування: Полянківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
«Ялинка» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Полянківський ЗДО «Ялинка».
Юридична адреса: 12742, Житомирська область, смт. Полянка, вул. Шкільна, 9.
1.15. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.16. Тип Закладу дошкільної освіти – ясла-садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від одного до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від одного до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.17. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.18. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.19. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.20. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.21. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.22. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.28. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.29. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.30. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.31. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.32. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.33. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів,
клубів,секцій, студій тощо;

організацію

курсів,

гуртків,

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
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- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.34. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.35. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.36. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.37. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.38. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.39. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.40. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний і підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.41. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.42. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
-

задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
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-

забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;

-

створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;

-

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;

-

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;

-

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;

-

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу

2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
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-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється засновником відповідно до законодавства.
3.2. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (10,5 годин):
- початок роботи о 7.00 год.,
- закінчення роботи о 17.30 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 31 місце.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від одного до трьох років
становить до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб,
різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб, інклюзивної –
не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
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3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
9) проживають на території його обслуговування;
10) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
11) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
12) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
13) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
14) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
15) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
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16) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
6) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
7) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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8) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
9) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
10) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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-

педагогічну ініціативу;

-

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:

-

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;

-

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;

-

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-

захист професійної честі і гідності;

-

індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність
за межами Закладу дошкільної освіти;

-

безпечні і нешкідливі умови праці;

-

додаткову оплачувану відпустку;

-

участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;

-

держані гарантії, визначені законодавством про освіту.

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

її

- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
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- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові
обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять
медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
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4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та
здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил
розпорядку Закладу дошкільної освіти.

внутрішнього

трудового

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
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V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
- надання домедичної допомоги у невідкладному стані;
- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;
- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);
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- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших
законних представників дитини та працівників закладу.
6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;

70

- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
-

забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;

-

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
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-

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;

-

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;

-

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;

-

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;

-

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;

-

видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

-

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу
освіти;

-

забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;

-

відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;

-

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
обов’язки працівників;

-

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;

-

несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками,
педагогічними
працівниками,
загальними
зборами,
Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

-

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.

7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
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-

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;

-

схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;

-

формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;

-

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;

-

затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

-

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;

-

затверджує щорічний
працівників;

-

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;

-

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учасників освітнього процесу;

-

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-

розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
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й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.5 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.6 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.7 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
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- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
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8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
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11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно до
чинного законодавства України.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 537

Про зміну назви та затвердження Статуту
Явненського закладу дошкільної освіти «Лісова казка»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Явненський дошкільний навчальний заклад «Лісова казка»
Баранівської міської ради у Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова
казка» Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Явненського закладу дошкільної освіти «Лісова казка»
Баранівської міської ради в новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Явненського дошкільного навчального закладу
«Лісова казка» Баранівської міської ради Черкавську Ю.Ю. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 537

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 537

___________ Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
ЯВНЕНСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«ЛІСОВА КАЗКА»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення
1.23. Явненський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісова казка»
Баранівської міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської
міської ради від 17 лютого 2017 року №96.
1.24. Засновником Явненського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісова
казка» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.25. Повне найменування: Явненський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Лісова казка» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Явненський ЗДО «Лісова казка».
Юридична адреса: 12727, Житомирська область, с. Явне, вул. Лісничевська, 9.
1.26. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.27. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.28. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.29. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.30. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.31. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.32. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.33. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз учасників освітнього процесу.
1.43. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.44. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.45. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.46. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
1.47. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.48. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію гуртків, секцій, студій
тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;
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надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.49. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.50. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.51. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.52. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.53. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.54. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.55. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.56. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
-

задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;

-

забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
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-

створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;

-

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;

-

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;

-

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;

-

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу

2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою закладу освіти, членом якої є педпрацівники Закладу дошкільної
освіти, і затверджується директором Закладу дошкільної освіти.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).
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Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу освіти, членами якої є
педпрацівники Закладу дошкільної освіти, та затверджується директором Закладу
дошкільної освіти.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (4 години):
- початок роботи о 8.30 год.,
- закінчення роботи о 12.30 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 10 місць.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за різновіковими ознаками
відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил
утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених законодавством.
Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років з
короткотривалим перебуванням – до 10 осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з
особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша або більша наповнюваність груп.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
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- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
17) проживають на території його обслуговування;
18) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
19) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
20) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
21) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
22) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
23) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
24) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
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Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
11) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
12) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
13) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
14) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
15) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
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Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому під
соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19.
Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
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- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
-

педагогічну ініціативу;

-

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:

-

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;

-

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;

-

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
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-

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-

захист професійної честі і гідності;

-

індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність
за межами Закладу дошкільної освіти;

-

безпечні і нешкідливі умови праці;

-

додаткову оплачувану відпустку;

-

участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;

-

держані гарантії, визначені законодавством про освіту.

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

її

- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
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- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові
обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
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4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та
здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил
розпорядку Закладу дошкільної освіти.

внутрішнього

трудового

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
V. Організація медичного обслуговування
5.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками відповідних закладів охорони здоров’я,
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
- надання домедичної допомоги у невідкладному стані;
- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;
- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;
- здійснення контролю за дотриманням раціонального режиму освітньої
діяльності, навчального навантаження;
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- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших
законних представників дитини та працівників закладу.
5.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
5.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
VІ. Управління закладом
6.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
6.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
6.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
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- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
6.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
6.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
6.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
6.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
6.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
6.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
6.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
-

забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;

-

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
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-

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;

-

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;

-

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;

-

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;

-

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;

-

видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

-

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу
освіти;

-

забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;

-

відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;

-

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
обов’язки працівників;

-

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;

-

несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками,
педагогічними
працівниками,
загальними
зборами,
Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

-

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.

6.3.
Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти входять до складу
педагогічної ради закладу освіти, визначеного наказом уповноваженого органу
управління освітою.
6.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
6.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
6.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
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- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
6.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
6.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
6.5.2. Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
6.5.3. До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
6.5.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

6.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
6.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
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- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
7.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
7.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

7.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
7.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
7.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
7.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
7.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
7.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
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дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
7.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
7.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
VIII. Міжнародне співробітництво
8.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
ІХ. Контроль за діяльністю закладу
9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
9.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
X. Реорганізація або ліквідація закладу
10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
10.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
10.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
10.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
10.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
10.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
10.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
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10.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІ. Заключні положення
11.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
11.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
11.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно
до чинного законодавства України.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 538

Про зміну назви та затвердження Статуту
Острожецького закладу дошкільної освіти «Дзвіночок»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Острожецький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок»
Баранівської міської ради у Острожецький заклад дошкільної освіти
«Дзвіночок» Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Острожецького закладу дошкільної освіти «Дзвіночок»
Баранівської міської ради у новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Острожецького дошкільного навчального закладу
«Дзвіночок» Баранівської міської ради Кострицю Н.А. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 538

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 538

__________Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
ОСТРОЖЕЦЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«ДЗВІНОЧОК»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення
1.34. Острожецький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок»
Баранівської міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської
міської ради від 17 лютого 2017 року №96.
1.35. Засновником Острожецького закладу дошкільної освіти (дитячий садок)
«Дзвіночок» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.36. Повне найменування: Острожецький заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Дзвіночок» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Острожецький ЗДО «Дзвіночок».
Юридична адреса: 12722, Житомирська область, с. Острожок, вул. Центральна, 95.
1.37. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.38. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.39. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.40. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.41. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.42. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.43. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.44. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.57. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.58. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.59. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.60. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.61. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.62. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
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- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.63. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.64. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.65. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.66. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.67. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.68. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.69. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.70. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.71. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
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- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу
2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
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-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 23 місця.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи)
років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10
осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
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3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
25) проживають на території його обслуговування;
26) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
27) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
28) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
29) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
30) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
31) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
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32) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
16) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
17) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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18) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
19) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
20) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність за межами
Закладу дошкільної освіти;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- додаткову оплачувану відпустку;
- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;
- держані гарантії, визначені законодавством про освіту.
4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
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- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм
фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку
Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної
освіти;
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- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,
культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Закладу дошкільної освіти.
4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
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5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
-

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

-

контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;

-

організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;

-

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

-

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);

-

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
115

VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
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- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;
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- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;
- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього
обов’язки працівників;

трудового

розпорядку,

посадові

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
- схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;
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- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний
працівників;

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального
заохочення учасників освітнього процесу;

та

матеріального

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.
7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
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7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.8 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.9 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.10 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
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- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
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фінансуються за рахунок коштів Засновника
законодавством.

та інших джерел, не заборонених

ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
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12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно до
чинного законодавства України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 539

Про зміну назви та затвердження Статуту
Вірлянського закладу дошкільної освіти «Сонечко»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Вірлянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
Баранівської міської ради у Вірлянський заклад дошкільної освіти «Сонечко»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Вірлянського закладу дошкільної освіти «Сонечко»
Баранівської міської ради у новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Вірлянського дошкільного навчального закладу
«Сонечко» Баранівської міської ради Присяжнюк Н.М. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 539

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 539

___________ Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
ВІРЛЯНСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«СОНЕЧКО»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення.
1.45. Вірлянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» Баранівської
міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради
Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 лютого 2017 року №96.
1.46. Засновником Вірлянського закладу дошкільної освіти (дитячий садок)
«Сонечко» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.47. Повне найменування: Вірлянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Сонечко» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Вірлянський ЗДО «Сонечко».
Юридична адреса: 12730, Житомирська область, с. Вірля, вул. Центральна, 12.
1.48. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.49. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.50. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.51. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.52. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.53. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.54. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.55. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.72. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.73. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.74. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.75. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.76. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.77. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
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- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.78. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.79. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.80. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.81. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.82. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.83. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.84. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.85. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.86. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
-

задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
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-

забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;

-

створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;

-

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;

-

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;

-

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;

-

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу

2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
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-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.,
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 36 місць.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи)
років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10
осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
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3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
33) проживають на території його обслуговування;
34) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
35) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
36) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
37) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
38) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
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39) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
40) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
21) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
22) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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23) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
24) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
25) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням
місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися
графіки канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
VІ. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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-

педагогічну ініціативу;

-

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:

-

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;

-

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;

-

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-

захист професійної честі і гідності;

-

індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність
за межами Закладу дошкільної освіти;

-

безпечні і нешкідливі умови праці;

-

додаткову оплачувану відпустку;

-

участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;

-

держані гарантії, визначені законодавством про освіту.

4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

її

- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
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- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові
обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
137

4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та
здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил
розпорядку Закладу дошкільної освіти.

внутрішнього

трудового

4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
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V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
- надання домедичної допомоги у невідкладному стані;
- контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;
- організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
- інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);
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- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших
законних представників дитини та працівників закладу.
6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
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- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
-

забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;

-

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
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-

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;

-

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;

-

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;

-

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;

-

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;

-

видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

-

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу
освіти;

-

забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;

-

відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;

-

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
обов’язки працівників;

-

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;

-

несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками,
педагогічними
працівниками,
загальними
зборами,
Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

-

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.

7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
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-

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;

-

схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;

-

формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;

-

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;

-

затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

-

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;

-

затверджує щорічний
працівників;

-

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;

-

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учасників освітнього процесу;

-

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-

розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
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й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.11 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.12 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.13 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
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- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
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8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
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11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно
до чинного законодавства України.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 540

Про зміну назви та затвердження Статуту
Рогачівського закладу дошкільної освіти «Калинка»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Рогачівський дошкільний навчальний заклад «Калинка»
Баранівської міської ради у Рогачівський заклад дошкільної освіти «Калинка»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Рогачівського закладу дошкільної освіти «Калинка»
Баранівської міської ради в новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Рогачівського дошкільного навчального закладу
«Калинка» Баранівської міської ради Матвійчук І.А. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 540

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 540

__________Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
РОГАЧІВСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«КАЛИНКА»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення
1.56. Рогачівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Калинка» Баранівської
міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради
Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 лютого 2017 року №96.
1.57. Засновником Рогачівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок)
«Калинка» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.58. Повне найменування: Рогачівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Калинка» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Рогачівський ЗДО «Калинка».
Юридична адреса: 12722, Житомирська область, с. Рогачів, вул. НовоградВолинська, 167а.
1.59. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.60. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.61. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.62. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.63. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.64. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.65. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.66. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і
державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;
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-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);

освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.87. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.88. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.89. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.90. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.91. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.92. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
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- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.93. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.94. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.95. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.96. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.97. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.98. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.99. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.100. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
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1.101. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу
2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;
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-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
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За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2.
Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.,
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 22 місця.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи)
років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10
осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
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3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
41) проживають на території його обслуговування;
42) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
43) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
44) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
45) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
46) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
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47) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
48) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
26) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
27) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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28) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
29) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
30) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність за межами
Закладу дошкільної освіти;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- додаткову оплачувану відпустку;
- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;
- держані гарантії, визначені законодавством про освіту.
4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
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- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм
фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку
Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної
освіти;
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- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,
культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Закладу дошкільної освіти.
4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
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5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування.
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
-

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

-

контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;

-

організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;

-

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

-

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);

-

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
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VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
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- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;
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- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;
- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього
обов’язки працівників;

трудового

розпорядку,

посадові

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
уповноваженим органом Засновника, місцевими органами державної
виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
- схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
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- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний
працівників;

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального
заохочення учасників освітнього процесу;

та

матеріального

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.
7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
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7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.14 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.15 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.16 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити уповноваженому органу Засновника подання про заохочення або
відкликання директора Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених
законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
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- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
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8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
170

12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно
до чинного законодавства України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 541

Про зміну назви та затвердження Статуту
Суємецького закладу дошкільної освіти «Теремок»
Баранівської міської ради в новій редакції
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну
освіту», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положенням про відділ
освіти Баранівської міської ради, затвердженим рішенням 46 сесії 7 скликання
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Суємецький дошкільний навчальний заклад «Теремок»
Баранівської міської ради у Суємецький заклад дошкільної освіти «Теремок»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Статут Суємецького закладу дошкільної освіти «Теремок»
Баранівської міської ради в новій редакції (додається).
3. Уповноважити директора Суємецького дошкільного навчального закладу
«Теремок» Баранівської міської ради Арзанцеву Л.С. провести державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 541

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 541

__________Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
СУЄМЕЦЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«ТЕРЕМОК»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення.
1.67. Суємецький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Теремок» Баранівської
міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради
Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської міської ради
від 17 лютого 2017 року №96.
1.68. Засновником Суємецького закладу дошкільної освіти (дитячий садок)
«Теремок» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.69. Повне найменування: Суємецький заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Теремок» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Суємецький ЗДО «Теремок».
Юридична адреса: 12717, Житомирська область, с. Суємці, вул. Савчука, 9.
1.70. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.71. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.72. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.73. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.74. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.75. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.76. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.77. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством
і державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.102. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.103. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.104. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.105. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.106. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.107. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
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- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.108. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.109. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.110. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.111. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.112. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.113. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.114. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний і підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.115. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.116. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
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- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу
2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
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-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2.
Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.,
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 40 місць.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи)
років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10
осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
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3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
49) проживають на території його обслуговування;
50) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
51) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
52) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
53) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
54) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
55) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
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56) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
31) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
32) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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33) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
34) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
35) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність за межами
Закладу дошкільної освіти;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- додаткову оплачувану відпустку;
- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;
- держані гарантії, визначені законодавством про освіту.
4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
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- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм
фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку
Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної
освіти;
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- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,
культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Закладу дошкільної освіти.
4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
186

5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5.
Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
-

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

-

контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;

-

організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;

-

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

-

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);

-

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
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VІІ. Управління закладом
7.1.
Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого
органу Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
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- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;
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- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;
- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього
обов’язки працівників;

трудового

розпорядку,

посадові

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
- схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;
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- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний
працівників;

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального
заохочення учасників освітнього процесу;

та

матеріального

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.
7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
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7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.17 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.18 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.19 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора
Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- прозорості, відкритості та гласності;
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- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2.

Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
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8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
ХІІ. Заключні положення
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12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно до
чинного законодавства України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 542
Про створення Баранівського
закладу дошкільної освіти «Лесина казка»
Баранівської міської ради
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. ст. 11, 12, 15 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань», керуючись Положенням про заклад дошкільної
освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 305 від
12.03.2003 року (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів
України № 86 від 27.01.2021 року), Положенням про відділ освіти Баранівської
міської ради, затвердженого рішенням 46 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 28.08.2020 року № 2963, враховуючи рекомендації постійної комісії з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити Баранівський заклад дошкільної освіти «Лесина казка»
Баранівської міської ради як окрему юридичну особу.
2. Затвердити статут Баранівського дошкільного закладу освіти «Лесина казка»
Баранівської міської ради (додається).
3. Визначити місцезнаходження Баранівського дошкільного закладу освіти
«Лесина казка» Баранівської міської ради за адресою: 12701, м. Баранівка, вул.
Степанюка, 2.
4. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради
Николишина Р.З. призначити директора Баранівського дошкільного закладу
освіти «Лесина казка» Баранівської міської ради.
5. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Нечипорука Д.В. здійснити державну реєстрацію Баранівського
закладу дошкільної освіти «Лесина казка» Баранівської міської ради в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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Додаток до рішення
16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 542

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти

Рішення 16 сесії

Баранівської міської ради

8 скликання № 542

__________Ростислав НИКОЛИШИН

від 11.08.2021 року

СТАТУТ
БАРАНІВСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИТЯЧИЙ САДОК)
«ЛЕСИНА КАЗКА»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.
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І. Загальні положення
1.78. Баранівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Лесина казка»
Баранівської міської ради знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради Житомирської області відповідно до рішення сесії Баранівської
міської ради від _______________.
1.79. Засновником Баранівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Лесина
казка» є Баранівська міська рада (далі – Засновник).
1.80. Повне найменування: Баранівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Лесина казка» Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти).
Скорочене найменування – Баранівський ЗДО «Лесина казка».
Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Степанюка, 2.
1.81. Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.82. Тип Закладу дошкільної освіти – дитячий садок, заклад дошкільної освіти для
дітей віком від трьох до шести (семи) років, для дітей з особливими освітніми
потребами - від трьох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.83. Оперативне управління Закладом дошкільної освіти здійснює уповноважений
орган Засновника, який визначається окремим рішенням Засновника.
1.84. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного
казначейства.
1.85. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.86. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти) та
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами уповноваженого органу Засновника та цим Статутом.
1.87. Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим
Статутом.
1.88. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і
державою за:
-

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;

-

безпечні умови провадження освітньої діяльності;

-

дотримання Базового компонента дошкільної
стандарту дошкільної освіти);
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освіти (Державного

-

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;

-

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат на
утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, підвіз і харчування учасників освітнього процесу.
1.117. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.
1.118. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.119. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.120. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або законних
представників особи з особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної
освіти в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У
таких групах діти можуть перебувати до семи (восьми) років.
Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в
інклюзивних групах
в Закладі дошкільної освіти облаштовуються відповідні
приміщення.
1.121. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і партійних
організацій.
1.122. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
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- оприбуткування й використання власних
визначеному законодавством України;

надходжень

у

порядку,

- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.123. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого
законного представника дитини.
У Закладі дошкільної освіти додаткові освітні послуги надаються за рахунок
коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних або юридичних
осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним
представником дитини та Закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого
навантаження дитини.
1.124. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну відкритість
своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією
про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту
оприлюднює інформацію на сайті Засновника або уповноваженого ним органу.
1.125. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.126. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним самостійно, або за
його замовленням Центром професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради.
1.127. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання педагогічних
працівників, динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи.
1.128. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.129. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний і підзвітний
Засновнику та уповноваженому ним органу управління.
1.130. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею
життєвого соціального досвіду.
1.131. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
- задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
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- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу
2.1.
Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах
діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого,
соціокультурного принципів організації освітнього процесу та здійснюється на
основі освітньої програми, яка складається Закладом дошкільної освіти на основі
освітніх програм, рекомендованих МОН, або власних, затверджених у визначеному
законодавством порядку, схвалюється педагогічною радою і затверджується
директором.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей
вихованців Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним
чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурнооздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Рішення про обрання та використання освітньої програми схвалюється
педагогічною радою Закладу дошкільної освіти та затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
-

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

-

форми організації освітнього процесу;

-

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
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-

інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).

Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3.
Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Зміст
освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен передбачати:
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
- виховання
елементів
природодоцільного
світогляду,
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

розвиток

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної
діяльності людини;
- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти визначає план роботи на
навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується
директором.
2.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього
процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується директором Закладу
дошкільної освіти до початку навчального року.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми, навчальні
посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту дошкільної освіти.
2.7. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття дошкільної
освіти з іншого віку за окремими програмами і методиками, розробленими МОН на
основі Базового компонента дошкільної освіти за погодженням із МОЗ. Тривалість
здобуття ними дошкільної освіти може бути подовжена з доповненням освітньої
програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими
особами дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.
Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими
освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма
розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до
освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент
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дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до
вимог законодавства.
ІІІ. Структура та організація діяльності
3.1. Режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей
встановлюється Засновником відповідно до законодавства.
3.2.
Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються
Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
3.3.
Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (9 годин):
- початок роботи о 8.00 год.,
- закінчення роботи о 17.00 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти може
встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні,
неробочі та святкові дні.
3.4. Заклад дошкільної освіти розрахований на 20 місць.
Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти на
основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарногігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від трьох до шести (семи)
років – до 20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10
осіб, інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у
Закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало
(неповний день). У Закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в
ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин)
немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи
Закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без
організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
3.5. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
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3.6. Зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти здійснюється наказом директора
протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв
про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або
іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до Закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої
згідно з рішенням Засновника.
3.7. До заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини
- медична довідка, видана відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина
може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3.8.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми
потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини.
3.9.
Для зарахування до Закладу дошкільної освіти дитини з інвалідністю до заяви
про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,
виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я,
або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.10. Першочергово до Закладу дошкільної освіти зараховуються діти, котрі:
57) проживають на території його обслуговування;
58) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже
здобувають дошкільну освіту у Закладі дошкільної освіти;
59) є дітьми працівників Закладу дошкільної освіти;
60) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що
зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та
фізичними порушеннями;
61) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку в прийомну сім’ю, дитячий будинок
сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
62) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у
справах дітей;
63) з числа внутрішньо переміщених осіб чи котрі мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
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64) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до
спеціальних законів.
Під час подання заяви про зарахування дитини до Закладу дошкільної освіти
один із батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал
документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити
його реквізити в заяві. У разі коли першочергове право на зарахування не
підтверджено, дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти на загальних
підставах.
Після зарахування до Закладу дошкільної освіти дітей, які належать до
категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших
дітей, батьками або іншими представниками яких подано в установленому порядку
заяви на зарахування.
3.11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу
дошкільної освіти та формування новостворених груп здійснюється щороку
наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
3.12. Для переведення вихованця до Закладу дошкільної освіти з іншого один із
батьків або інший законний представник дитини подає директору заяву про
зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у
разі її запровадження).
Директор Закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати
надходження заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до
Закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних
документів.
3.13 За вихованцем зберігається місце в Закладі дошкільної освіти у літній період та
у таких випадках:
- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
-

у разі карантину в Закладі дошкільної освіти;

-

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника
дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано
до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого
законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в
Закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
3.14. Відрахування вихованців із Закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
36) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що
подав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та
піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із
батьків);
37) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти;
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38) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для
дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
39) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
40) у разі невідвідування дитиною Закладу дошкільної освіти протягом двох
місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор Закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин
повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про
відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти з інших підстав.
Відрахування дитини із Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним
наказом директора.
У разі зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти
відрахування такого вихованця з Закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі
даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних
систем взаємодії або за запитом Закладу дошкільної освіти про такі дані.
3.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат
сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання
консультаційної допомоги сім’ї.
3.16. У Закладі дошкільної освіти обліковуються діти, які перебувають у ньому
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом.
3.17. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому навчальному
році.
3.18. За погодженням із уповноваженим органом Засновника з урахуванням місцевих
умов і специфіки Закладу дошкільної освіти можуть запроваджуватися графіки
канікул.
3.19. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
3.20. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти
забороняється.
ІV. Учасники освітнього процесу
4.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки, або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.
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4.2.
Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного,
дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу дошкільної освіти та цього
Статуту.
4.3. Права здобувачів освіти:
4.3.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства,
приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені
порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають
право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
4.3.2. Залучення вихованців Закладу дошкільної освіти під час освітнього процесу до
виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних із виконанням освітньої програми,
забороняється.
4.4.
Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
4.4.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка
має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством, зокрема, професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним
вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
4.4.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на
один рік. Особи можуть продовжити працювати на посадах педагогічних працівників
після складання кваліфікаційного іспиту та атестації у встановленому законодавством
порядку.
4.4.3. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти у партнерстві з батьками або
іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання виховання
та розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє
середовище, вільне від будь-яких проявів насильства і булінгу.
4.4.4. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
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- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність за межами
Закладу дошкільної освіти;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- додаткову оплачувану відпустку;
- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;
- держані гарантії, визначені законодавством про освіту.
4.4.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених
нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
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- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей
України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм
фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку
Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
4.4.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно
до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.4.7. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором
та цим Статутом.
4.4.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Закладу дошкільної освіти,
регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, посадовими
інструкціями та цим Статутом.
4.4.9. Педагогічні та інші працівники Закладу дошкільної освіти несуть
відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців
згідно із законом.
4.4.10. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти від
виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.4.11. Працівники Закладу дошкільної освіти проходять медичні огляди в
установленому законодавством порядку.
4.4.12. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту, посадових
обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до
законодавства.
4.4.13. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативно-правовими
документами.
4.4.14. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
4.5. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
4.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної
освіти;
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- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента
дитини.
4.5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,
культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Закладу дошкільної освіти.
4.5.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховувати
відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не
повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього
процесу.
4.5.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
V. Організація харчування
5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей з
дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів
відповідно до визначених законодавством норм і порядку надання послуг з
харчування дітей.
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5.2. Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
5.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
5.4.
Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
5.5. Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям ».
5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
VІ. Організація медичного обслуговування
6.1.
Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:
- здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства та
протиепідемічного режиму;
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей;
-

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

-

контроль виконання індивідуальних планів щеплень та профілактичних
медичних оглядів дітей;

-

організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;

-

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

-

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини
та організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань);

-

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4.
Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із
Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
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VІІ. Управління закладом
7.1. Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти та уповноваженого органу
Засновника:
7.1.1. Засновник:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти,
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;

тривалість

- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.2. Уповноважений орган Засновника:
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та господарського обслуговування Закладу дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми
потребами, дошкільної освіти;
- організовує
наукове,
програмно-методичне,
кадрове,
матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
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- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
7.1.3. Засновник та уповноважений ним орган управління освітою не мають права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у межах
його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
7.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
7.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу
діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового договору.
7.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і
фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
законодавством і цим Статутом.
7.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається уповноваженим органом
Засновника в порядку, визначеному законодавством.
7.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну
освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки,
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає
виконанню професійних обов’язків.
7.2.5. Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю Закладу дошкільної освіти;
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- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу
дошкільної освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;
- забезпечує створення у Закладі дошкільної освіти безпечного освітнього
середовища, вільного від насильства та булінгу;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього
обов’язки працівників;

трудового

розпорядку,

посадові

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
уповноваженим органом Засновника, місцевими органами державної
виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
7.3.
Повноваження педагогічної ради:
7.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Закладом
дошкільної освіти.
7.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти Закладу
дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та зобов’язані брати участь у
її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських
комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути запрошені
представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання
педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
7.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
- схвалює освітню програму
Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її
виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і
навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
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- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в Закладі
дошкільної освіти;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний
працівників;

план

підвищення

кваліфікації

педагогічних

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального
заохочення учасників освітнього процесу;

та

матеріального

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її
повноважень.
7.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної освіти.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
7.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
7.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й інтересів,
організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі)
й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах повноважень, визначених
законодавством та цим Статутом.
7.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
7.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника Закладу дошкільної
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній
діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти.
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7.5.
За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
7.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
7.5.20 Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
7.5.21 До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
7.5.22 Наглядова (піклувальна) рада має право:
-

брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти та
контролювати її виконання;

-

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-

аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;

-

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу дошкільної
освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є
обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;

-

вносити уповноваженому органу Засновника подання про заохочення або
відкликання директора Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених
законодавством;

-

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.

7.6.
Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі педагогічних
працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених категорій осіб. Органи
державно-громадського управління мають повноваження, передбачені актами про їх
утворення.
7.7.
Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
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- прозорості, відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- взаємної відповідальності сторін.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1.
Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти провадиться
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів.
8.2. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
-

державного та місцевого бюджетів;

-

батьків, або осіб, які їх заміняють;

-

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-

інші кошти, не заборонені законодавством.

8.3. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок, умови надання платної послуги, її вартість та строки оплати
визначаються й затверджуються директором Закладу дошкільної освіти.
8.4.
Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно
закладом або через комунальну установу «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
8.5. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.6.
Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.7. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом Засновника на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної
освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
8.8. Матеріально-технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,
службове житло, земельні ділянки, комунікації, обладнання та інше. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні
переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного
обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки України.
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8.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти,
у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування,
фінансуються за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених
законодавством.
ІХ. Міжнародне співробітництво
9.1. Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник,
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад дошкільної
освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у
випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для
роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України
про працю.
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ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються
Засновником та реєструється відповідно до чинного законодавства України.
12.3 Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстраціії відповідно
до чинного законодавства України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 543

Про створення інклюзивних груп
закладів дошкільної освіти та класів
закладів загальної середньої освіти
на 2021-2022 н.р.
Керуючись ст.20, п. 2 ст.25, ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003
року, наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку
комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»,
постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 року № 530 «Про
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах», Інструктивно-методичних рекомендацій щодо
організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (Лист
МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах
дошкільної освіти» від 13.11.2018 №1/9-691), враховуючи звернення батьків
дітей з особливими освітніми потребами та з метою забезпечення дошкільною
та загальною середньою освітою дітей з особливими освітніми потребами, у
тому числі дітей з інвалідністю, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Створити інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти Баранівської
міської ТГ на 2021-2022 навчальний рік згідно з додатком 1.
2.
Створити інклюзивні класи в закладах загальної середньої освіти
Баранівської міської ТГ на 2021-2022 навчальний рік згідно з додатком 2.
3.
Директорам закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої
освіти вжити заходів щодо створення інклюзивних груп та класів.
4.
Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.)
забезпечити виділення бюджетних коштів на функціонування інклюзивних
груп та класів.
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5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Нечипорук Д.В.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток 1
до рішення 16 сесії
від 11.08.2021 року №543

МЕРЕЖА
Інклюзивних груп закладів дошкільної освіти Баранівської міської ТГ
на 2021-2022 навчальний рік
Назва закладу

Групи

з/п
.
.
.

Баранівський
заклад дошкільної освіти
«Сонечко»
Кашперівський заклад дошкільної освіти
«Ромашка»
Першотравенський заклад дошкільної освіти
«Мрія»
Разом:

Начальник відділу

3
1
1
5

Ростислав НИКОЛИШИН
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Додаток 2
до рішення сесії
від 11.08.2021 року №543

МЕРЕЖА
Інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти
Баранівської міської ТГ
на 2021-2022 навчальний рік
Назва закладу

Класи

з/п
1.

Баранівський ліцей №1

4

2.

Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук

2

3.

Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.

2

4.

Рогачівська гімназія

1

5.

Смолдирівська гімназія

1
Разом:

Начальник відділу

10

Ростислав НИКОЛИШИН
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 544

Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету
Баранівської міської ради в новій редакції

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини
четвертої статті 42, 51, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни щодо затвердження
старост населених пунктів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Баранівської
міської ради 8 скликання в новій редакції, згідно з додатком.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Баранівської міської
ради 8 скликання
від 24 листопада 2020 року № 13 «Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету Баранівської міської ради»;
від 05 березня 2021 року №205 «Про внесення змін до рішення 1 сесії 8
скликання Баранівської міської ради №13 від 24.11.2021 року «Про
затвердження персонального складу виконавчого комітету Баранівської міської
ради»»
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток
до рішення 16 сесії 8-го скликання
Баранівської міської ради
№ 544 від 11.08.2021 р.

Персональний склад виконавчого комітету Баранівської міської ради
1. Мігей О.Ю. – Баранівський міський голова.
2. Приймак І.В. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
3. Нечипорук Д.В. - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
4. Заремба В.Г. - секретар Баранівської міської ради.
5. Кравчук Т.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Баранівської міської ради.
6. Ільчук Л. В. – староста Полянківського старостинського округу.
7. Закусило Н.І. - староста Берестівського старостинського округу.
8. Дейнека В.П. – староста Рогачівського старостинського округу.
9. Козир М.В. – староста Вірлянського старостинського округу.
10. Деревянченко М.М. – староста Суємецького старостинського округу.
11. Левчук М.М.- староста Жарівського старостинського округу.
12.Грановський О.М.– староста Йосипівського старостинського округу.
13.Муравський В.Є.– староста Кашперівського старостинського округу.
14.Вітюк В. В. – староста Марківського старостинського округу.
15.Гайдайчук М. В. – староста Смолдирівського старостинського округу.
16. Цимбалюк І.І. – староста Першотравенського старостинського округу.
17. Коржовський М.Й. – староста Ялишівського старостинського округу.
18. Стретович О.О. – директор ТОВ «Органік Мілк».
19. Остудімов А.О. – директор ДП «Баранівське ЛМГ».
20.Гончарук Л. С. – вчитель Баранівського ліцею №1.
21. Осіпчук В.В. – лікар КНП «Баранівська КРЛ».
22. Мищик О.М. – представник Громадської організації ветеранів АТО
(ООС) «Поліський гарт».
23. Денисюк О.Ф. – керівник проектів та програм у сфері матеріального
(нематеріального) виробництва ТОВ «Церсаніт-Інвест».
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24. Гнилориба В.А. – заступник директора ТОВ «ЕКО-НОВА».
25. Дем’яненко І.В. – приватний підприємець.
26. Козир Ю. Г.– начальник Баранівського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.
27. Загулов В.Ю.–приватний підприємець (кандидатура від Житомирської
регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»).
28. Радчук О.В. – директор Рогачівської гімназії (кандидатура від
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА
МАЙБУТНЄ»).
29. Лисюк Р.М. – приватний підприємець (кандидатура від Житомирської
обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»).
30. Загорська О.С.- керівник проєкту «Молодіжний кластер органічного
бізнесу» Баранівської ОТГ (кандидатура від Житомирської обласної партійної
організації політичної партії «НАШ КРАЙ»).
31. Конопатський С.В. - член правління Громадської організації ветеранів
АТО (ООС) «Поліський гарт» (кандидатура від Баранівської районної
організації Політичної партії «Республіканська платформа»).
32. Войтко О.В.–заступник директора ТОВ «Декор Україна» (кандидатура
від Житомирської територіальної організації Політичної партії «Європейська
Солідарність»).
33. Зубар П.А. – тимчасово не працює (кандидатура від Житомирської
обласної організації Політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка»).
34. Заремба Н.М. – тимчасово не працює (кандидатура від Житомирської
обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»).
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 545

Про затвердження Порядку оприлюднення
інформації про діяльність комунальних
підприємств Баранівської
міської ради
З метою забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу громадян до
інформації щодо діяльності комунальних підприємств Баранівської міської ради,
керуючись ч.8 ст. 8 Господарського кодексу України, законами України «Про
використання публічних коштів», п.4. ст.14 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 року №835 №Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, ст..17, ч.1. ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність
комунальних підприємств Баранівської міської ради (Додаток 1).
2. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств Баранівської міської ради, яка підлягає обов’язковому розміщенню на
офіційному сайті Баранівської міської ради.
3. Комунальним підприємствам Баранівської міської ради своєчасно
надавати інформацію про свою діяльність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток 1
до рішення 16 сесії 8 скликання
від 11.08.2021 р. № 545
ПОРЯДОК
оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств Баранівської міської ради
(далі – Порядок)
1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення відкритості і
прозорості діяльності комунальних підприємств Баранівської міської
ради (далі – комунальних підприємств), а також оприлюднення ними
інформації, передбаченої законодавством України.
2. Оприлюдненню відповідно до цього Порядку підлягає
інформація про організаційну, управлінську, фінансову та господарську
діяльність комунальних підприємств, обов’язковість оприлюднення якої
передбачена законодавством України.
3. Оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств відповідно до цього Порядку здійснюється на офіційному
веб-сайті Баранівської міської ради https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
у спеціальному підрозділі «КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА».
4. Оприлюднення інформації здійснюється державною мовою.
Інформація про комунальні підприємства та їх діяльність (включаючи
іміджеві матеріали, оголошення щодо проведення конкурсів, пошуку
інвесторів тощо) одночасно з державною мовою може також
розміщуватись іншими мовами.
5. При розміщенні інформації про діяльність комунальних
підприємств
не
дозволяється
оприлюднення
інформації,
розповсюдження якої заборонено та/або обмежено законодавством
України.
6. Інформація для розміщення надається та оприлюднюється з
дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».
7. Інформація про діяльність комунальних підприємств
підглядає оприлюдненню у строки, визначені згідно із додатком до
цього Порядку.
8. З метою забезпечення оприлюднення інформації відповідно
до цього Порядку у кожному комунальному підприємстві наказом
керівника призначається особа, відповідальна за забезпечення
належного оприлюднення інформації про діяльність комунального
підприємства та взаємодію із загальним відділом Баранівської міської
ради з питань оприлюднення цієї інформації (далі – відповідальна
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особа). Про призначення відповідальної особи комунальне
підприємство повідомляє загальний відділ Баранівської міської ради не
пізніше 3-ох робочих днів із моменту такого призначення.
9. Відповідальна особа комунального підприємства забезпечує збір,
обробку, систематизацію та направлення інформації, що підлягає
обов’язковому оприлюдненню, в електронному вигляді до загального
відділу Баранівської міської ради, який забезпечує розміщення такої
інформації на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради.
9. Інформація про діяльність комунальних підприємств, яка
підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Баранівської міської
ради, надається до загального відділу Баранівської міської ради в
електронному вигляді не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення
строку її оприлюднення. Технічні вимоги щодо надання такої
інформації визначає загальний відділ Баранівської міської ради.
10. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення
інформації на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради несе
керівник комунального підприємства відповідно до законодавства
України та умов укладеного з ним контракту.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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Додаток
до Порядку
СТРОКИ
оприлюднення інформації про діяльність
комунальних підприємств Баранівської міської ради
Вид інформації

Строки та
періодичність оприлюднення

з/п
Загальна
інформація
комунальне підприємство:
˗ повна назва,

про

˗ код ЄДРПОУ,
˗ повна адреса (юридична та
фактична),
˗ телефони,
˗ часи роботи,
˗ часи
(графік)
керівника,

Одноразово.

Оновлення інформації
здійснюється впродовж 3-х
робочих днів після її зміни.

прийому

˗ електронна пошта,
˗ назва власного веб-сайту,
˗ структура (назва підрозділів,
місцезнаходження,
контактні
дані).
Цілі діяльності комунального
підприємства.

Одноразово.
Оновлення інформації
здійснюється впродовж 3-х
робочих днів після її зміни.

Інформація про основні
види
діяльності
комунального
підприємства, послуги для фізичних
та юридичних осіб, ціни, порядок
оплати послуг, у тому числі реквізити
для сплати коштів за послуги.

Одноразово.
Оновлення інформації
здійснюється впродовж 3-х
робочих днів після її зміни.

Статут підприємства у чинній
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Протягом 10

редакції.

Статут
комунального
підприємства у редакціях, що діяли
раніше.
Дозвільні документи.

0

Квартальна фінансова звітність
комунального
підприємства
за
останні три роки, включаючи (за
наявності) видатки на виконання
некомерційних
цілей
державної
політики та джерела їх фінансування,
квартальні дослідження скиду у водні
об’єкти.
Річна
фінансова
звітність
комунального
підприємства
за
останні три роки, включаючи (за
наявності) видатки на виконання
некомерційних
цілей
державної
політики та джерела їх фінансування.
Аудиторські висновки щодо
річної
фінансової
звітності
комунального
підприємства
за
останні три роки, якщо аудит
проводився відповідно до вимоги
законодавства України.
Біографічна
довідка
(включаючи
професійні
характеристики)
керівника
підприємства (з урахуванням вимог
законодавства України про захист
персональних даних).
Річні та квартальні звіти
керівника
комунального
підприємства.
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календарних днів із дня
державної реєстрації
відповідних змін у Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців та
громадських формувань.
Одноразово.
Одноразово.
Протягом 3-х днів з
моменту отримання
відповідних документів.
Щоквартально.
У встановлений
законодавством України
термін (станом на момент
розміщення інформації).

Щорічно.
У встановлений
законодавством України
термін (станом на момент
розміщення інформації).
У термін, що не
перевищує 30 календарних
днів із дати отримання
аудиторського висновку.
Щорічно.
Впродовж 10 робочих
днів з дня призначення на
посаду.
Щорічно.
Щоквартально.

1

2

3

4

Рішення органу управління
щодо комунального підприємства.

Опис істотних передбачуваних
факторів ризику, що можуть вплинути
на операції та результати діяльності
комунального
підприємства,
та
заходи щодо управління такими
ризиками.
Відомості
про
договори,
учасником яких є комунальне
підприємство, інформація про які
підлягає оприлюдненню відповідно
до Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів».
Інформація про операції та
зобов’язання
комунального
підприємства з державним та/або
місцевим бюджетом, державними
та/або
місцевими
установами,
підприємствами та організаціями,
включаючи договірні зобов’язання
комунального
підприємства,
(фінансові та не фінансові), що
виникають у результаті державноприватного партнерства.

Секретар ради

У термін,
встановлений
законодавством України та
відповідними рішеннями
Баранівської міської ради.
Вже прийняті рішення
– одноразово.
Нові рішення – не
пізніше 5 робочих днів із дня
офіційного оприлюднення
відповідного рішення на
офіційному сайті міської
ради.
Не пізніше ніж через
10 робочих днів із дати
виявлення факторів ризику.

У встановлений
законодавством України
термін (станом на момент
розміщення інформації).
Впродовж 10
календарних днів із дня
проведення операції або
виникнення зобов’язання.

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 546

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Юрчук Н.М.
Розглянувши заяву гр.Юрчук Н.М, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Юрчук Наталії Михайлівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Юрчук Н.М, протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 547

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Гонаку В.В.
Розглянувши заяву гр.Гонака В.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Гонаку Володимиру Васильовичу, який проживає
в XXXXX, орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Гонаку В.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 548

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Хомич К.І.
Розглянувши заяву гр.Хомич К.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Хомич Катерині Іванівні, яка проживає в
XXXXXX, орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Хомич К.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 549

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Воробей О.Б.
Розглянувши заяву гр.Воробей О.Б, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Воробей Оксані Борисівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Воробей О.Б протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 550

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Трубійчуку П.В.
Розглянувши заяву гр.Трубійчука П.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади
гр.Трубійчуку Петру Володимировичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Трубійчуку П.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

237

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 551

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Ожеревському В.Д.
Розглянувши заяву гр.Ожеревського В.Д та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0913 га гр.Ожеревському Володимиру Дмитровичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку за адресою XXXXX, кадастровий номер
XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Ожеревському В.Д
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

238

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 552

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Мельник В.В.
Розглянувши заяву гр.Мельник В.В, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
гр. Мельник Валентині Вікторівні, яка проживає в XXXXX, земельна ділянка
площею 0,2500 га з кадастровим номером 1820682200:05:002:0242, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

239

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 553

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Сусу А К.
Розглянувши заяву гр.Суса А.К, та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність,
керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
гр. Сусу Анатолію Корнійовичу, який проживає в XXXXX, земельна ділянка
площею 0,1000 га з кадастровим номером XXXXX, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

240

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 554

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Міненку А.П.
Розглянувши заяву гр.Міненка А.П, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Міненку Андрію Павловичу, який
проживає в XXXXX, площею 0,2418 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

241

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 555

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Юзепчуку О.А.
Розглянувши заяву гр.Юзепчука О.А, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Юзепчуку Олександру
Андрійовичу, який проживає в XXXXX, площею 0,2500 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в межах XXXXX.
Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

242

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 556

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Муравській С.О.
Розглянувши заяву гр.Муравської С.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Муравській Софії Олександрівні,
яка проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

243

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 557

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Поліщук В.М.
Розглянувши заяву гр.Поліщук В.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Поліщук Валентині Миколаївні,
площею 0,4986 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

244

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 558

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Богуну В.О.
Розглянувши заяву гр.Богуна В.О, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Богуну Віктору Олександровичу,
який проживає в XXXXX, площею 0,7500 га для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий
номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

245

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 559

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Муравській О.О.
Розглянувши заяву гр.Муравської О.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Муравській Оксані Олександрівні,
яка проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 560

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Вороб’єнко І.В.
Розглянувши заяву гр.Вороб’єнко І.В, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Вороб’єнко Ірині Василівні, яка
проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 561

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Дарій Н.Я.
Розглянувши заяву гр.Дарій Н.Я, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Дарій Ніні Яківні, яка проживає в
XXXXX, площею 0,0664 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 562

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Ткачук О.П.
Розглянувши заяву гр.Ткачук О.П, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ткачук Оксані Петрівні, яка
проживає в XXXXX, площею 1,4161 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 563

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її в оренду
Розглянувши заяву Баранівського міського споживчого товариства та
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись
ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України,
Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати в
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку Баранівському міському
споживчому товаристві, юридична адреса вул.Леваневського,32 м.Баранівка,
Житомирської області, площею 0,0917 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, що розташована в межах с.Кашперівка вул.Центральна,41,
Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки:
1820683000:03:002:0396. Встановити розмір орендної плати 12% від
нормативно грошової оцінки землі.
2. Баранівському міському споживчому товаристві замовити виготовлення
договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного законодавства.
Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96
Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 564

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її
у власність громадянам:
1.1. Муравському Володимиру Валерійовичу загальною площею 2,0558 га,
в тому числі: рілля –2,0558 га (№54), для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами
XXXXXX та належать до земель сільськогосподарського призначення.
1.2. Михалюк Ользі Фотієвні загальною площею 2,5252 га, в тому числі:
рілля –2,5252 га (№53), для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до
земель сільськогосподарського призначення.
1.3. Терновому Івану Олександровичу у власність загальною площею 4,9698
га, (№162) в тому числі: рілля –4,8843 га багаторічні насадження- 0,0855 га, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка
розташована за межами XXXXX та належать до земель сільськогосподарського
призначення.
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1.4. Гордійчук Марії Євненівні загальною площею 2,3245 га, в тому
числі: рілля –2,3245 га (№59), для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до
земель сільськогосподарського призначення.
1.5. Савич Наталії Сергіївні загальною площею 1,9798 га, в тому числі:
рілля –1,9798 га (№56), для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до
земель сільськогосподарського призначення.
1.6. Антоневич Ользі Феодосіївні загальною площею 2,3500 га, в тому
числі: рілля –2,3500 га (№166), для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с.Кашперівка на землях
реформованого КСП «Прогрес» та належать до земель сільськогосподарського
призначення.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати
земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам подати технічну
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 565

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 27.3936 га (кадастровий
номер: XXXXXX).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною
цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення
особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXX, з
подальшою передачею у власність:
1.1.1 Дронговській Ользі Сергіївні, яка проживає по XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
1.1.2 Заліщуку Ярославу Миколайовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
1.1.3 Бєліці Ігорю Миколайовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
1.1.4 Степанчуку Петру Пилиповичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
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1.1.5 Карпишину Анатолію Петровичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
1.1.6 Коростинській Марії Петрівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 566

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Ісаєву А.В.
Розглянувши заяву гр.Ісаєва А.В, керуючись ст.12,33,116,118,121,122, 125,
126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 17.06 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр. Ісаєву Андрію Васильовичу, який проживає по XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га.
3.Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Ісаєву А.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
255

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

256

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 567

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Бігоцькому О.В.
Розглянувши заяву гр.Бігоцького О.В, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 7.6606га (кадастровий
номер: XXXXX).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр. Бігоцькому Олександру Васильовичу, який проживає по XXXXX,
орієнтовною площею 0,2000 га.
3.Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Бігоцькому О.В, протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 568

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити
право
користування
земельною
ділянкою
гр.Росновському Костянтину Едуардовичу, який проживає в XXXXX,
загальною площею 0,2100 га для ведення особистого селянського господарства
в смт.Полянка, Баранівського району Житомирської області. Передати
земельну ділянку площею 0,2100 га до земель запасу сільськогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рублюку
Івану Яковичу, який проживає в XXXXX, загальною площею 0,4500 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Іванівка, Баранівського
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4500 га до
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

259

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 569

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Сухому П.Є.
Розглянувши заяву гр.Сухого П.Є, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
гр. Сухому Петру Євстаховичу, який проживає в XXXXX, земельна ділянка
площею 0,1138 га з кадастровим номером XXXXX, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 570

Про встановлення фактичної
поштової адреси земельних
ділянок
Розглянувши заяву гр.Драпіковського В.Й., про необхідність
встановлення фактичної поштової адреси земельної ділянки, керуючись ст.12
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість «XXXX» в
XXXXX земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового
будинку загальною площею 0,1500 га, яка належить на праві власності
гр.Драпіковському Валерію Йосиповичу. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість «XXXXX»
в XXXXX земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства
загальною площею 0,2478 га, яка належить на праві власності
гр.Драпіковському Валерію Йосиповичу. Кадастровий номер ділянки:XXXXX.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 571
Про внесення змін до рішень
сесії Баранівської міської ради
Розглянувши заяви про необхідність внесення змін до рішень сесії
Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради
від 18.06.2021 р. №373 «Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме:
1.1 виключити пункт 1.1.15 Дацьо Юрію Юрійовичу, який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га. даного рішення.
1.2 виключити пункт 1.1.2 Рибак Поліні Володимирівні, яка проживає по
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га
даного рішення.
1.3 виключити пункт 1.1.3 Рибак Анастасії Володимирівні, яка проживає по
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га даного рішення.
1.4 виключити пункт 1.1.17 Шевчук Юлії Сергіївні, яка проживає по
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га даного рішення.
2. Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської ради
від 29.04.2021 р. №281 «Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме,
виключити пункт 1.1.1 Бєліці Ігорю Миколайовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 572

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Кондратюк Н.П.
Розглянувши заяву гр.Кондратюк Н.П, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 27.0891 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
Кондратюк Надії Павлівні, яка проживає в XXXXX орієнтовною площею
1,0000 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При
невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
263

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 573
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Христюк О.В.
Розглянувши заяву гр.Хрисюк О.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки загальною площею 4.5658 га (кадастровий номер: XXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель
запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за
межами XXXXX, з подальшою передачею у власність Христюк Олені Вікторівні,
яка проживає XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 574
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Савич Р.В.
Розглянувши заяву гр.Савич Р.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр. Савич Раїсі Володимирівні , яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в XXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Савич Р.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 575

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Мирончуку М.С.
Розглянувши заяву гр.Мирончука М.С, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр. Мирончуку Миколі Сергійовичу , який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,5300 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Мирончуку М.С протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Лемішу М.Д.

№

Розглянувши заяву гр.Леміша М.Д, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр. Лемішу Миколі Дмитровичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах с.Іванівка, Баранівського району,
Житомирської області.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Лемішу М.Д протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 576

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Білобровчуку О.В.
Розглянувши заяву гр.Білобровчука О.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр. Білобровчуку Олегу Володимировичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в XXXXX.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 577

Про розгляд заяв громадян щодо надання
дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням
бажаного місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади:
1.1. Майструку Максиму Васильовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах м.Баранівка (район Табори) в зв’язку з тим, що вільні
земельні ділянки відсутні.
1.2. Омельчуку Матвію Вікторовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що
вільні земельні ділянки відсутні.
1.3. Омельчуку Іллі Вікторовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що
вільні земельні ділянки відсутні.
1.4. Шкабарі Валерії Олександрівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
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господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що
вільні земельні ділянки відсутні.
1.5. Парфенюк Галині Володимирівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання
№2670 від 24.12.2019 року.
1.6 Парфенюку Сергію Миколайовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання
№2670 від 24.12.2019 року..
1.7 Парфенюку Миколі Володимировичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га., орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7
скликання №2670 від 24.12.2019 року.
1.8 Гайчук Світлані Олександрівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 1,3000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка в зв’язку з тим, що вільні земельні
ділянки відсутні.
1.9. Лисюк Ірині Юріївні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Кашперівка в
зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні.
1.10. Рибак Поліні Володимирівні, яка проживає XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270
від 29.04.2021 року.
1.11. Рибак Анастасії Володимирівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10
сесії 8 скликання №270 від 29.04.2021 року.
1.12. Дацьо Юрію Юрійовичу, який проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270
від 29.04.2021 року.
1.13. Шелегон Юлії Юрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель
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запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270
від 29.04.2021 року.
1.14. Марцішевській Любові Юріївні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах м.Баранівка (урочище Корчунки) в зв’язку з тим, що
вільні земельні ділянки відсутні.
1.15. Довінчук Тетяні Володимирівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами с.Берестівка в зв’язку з тим що дана земельна ділянка
відноситься до 09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним
послуг для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг.
1.16. Нікітчину Олексію Володимировичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,6000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах м.Баранівка (район сільхозтехніки) в зв’язку з тим, що
вільні земельні ділянки відсутні.
1.17. Шкабарі Надії Володимирівні, яка проживає в XXXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами м.Баранівка в зв’язку з тим, що вільні земельні
ділянки відсутні.
1.18. Іванчику Антону Павловичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої
за
межами
с.Берестівка
(кадастровий
номер
1820680400:06:000:0468) в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

272

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 578

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її в оренду гр.Палію М.Г.
Розглянувши заяву гр.Палія М.Г, керуючись ст.12, 42, 125, 126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр.Палію Миколі Григоровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки з метою передачі її в оренду орієнтовною площею 0,2500 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд із земель запасу житлової забудови, розташованої в межах с.Острожок
вул.Центральна,118, Житомирської області.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Палію М.Г протягом року з дати прийняття цього
рішення подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у в
оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
273

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 579

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність Ковальчуку А.О.
Розглянувши заяву гр.Ковальчука А.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Ковальчуку Андрію Олександровичу, який
проживає в XXXXX, площею 0,4000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Ковальчуку А.О. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

274

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Федорчук Ю.М.
Розглянувши заяву гр.Федорчук Ю.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади Федорчук Юліані Миколаївні, яка проживає в
XXXXX, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Федорчук Ю.М. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

275

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 580

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Нічпальській Н.С.
Розглянувши заяву гр.Нічпальської Н.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Нічпальській Наталії Станіславівні, яка проживає в
XXXXX, площею 1,2000 га для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Нічпальській Н.С. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

276

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 581

Про передачу у власність
земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної
громади гр.Ткачук Т.А
Розглянувши заяву гр.Ткачук Т.А, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати у власність гр.Ткачук Тетяні Анатоліївні земельну ділянку
комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка розташована в
межах XXXXX, площею 0,3471 га, для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXX.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

277

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 582

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Козеренку Д.С.
Розглянувши заяву гр.Козеренка Д.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Козеренку Дмитру Степановичу, який
проживає в XXXXX, площею 0,2500 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Козеренку Д.С. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

278

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 583

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Драгану Д.В.
Розглянувши заяву гр.Драгана Д.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Драгану Дмитру Володимировичу, який
проживає в XXXXX, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Драгану Д.В. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

279

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 584

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Присяжнюку О.В.
Розглянувши заяву гр.Присяжнюка О.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Присяжнюку Олексію Валерійовичу, який
проживає в сXXXXX, площею 0,6000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Присяжнюку О.В. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

280

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 585

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Филипенко О.В.
Розглянувши заяву гр.Филипенко О.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Филипенко Олені Василівні, яка проживає в
XXXXX, площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Филипенко О.В. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

281

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 586

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Козеренку Д.С.
Розглянувши заяву гр.Козеренка Д.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Козеренку Дмитру Степановичу, який
проживає в XXXXXX, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу
житлової забудови розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Козеренку Д.С. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

282

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 587

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Мисько Ю.Л
Розглянувши заяву гр.Мисько Ю.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Мисько Юлії Леонідівні, яка проживає в
XXXXXX, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової забудови
розташованої в межах XXXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Мисько Ю.Л. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

283

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 588

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Коротюк О.О.
Розглянувши заяву гр.Коротюк О.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку Коротюк Олені Олексіївні, яка
проживає в XXXXXX, площею 0,0031 га для будівництва індивідуальних
гаражів, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

284

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 589

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення
з метою передачі її у власність гр.Михайлову О.О.
Розглянувши заяву гр.Михайлова О.О, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, (кадастровий номер: XXXXX) з
подальшою передачею у власність гр.Михайлову Олексію Олександровичу,
орієнтовною площею 0,6321 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Михайлову О.О протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

285

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 590
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Больчак В.І.
Розглянувши заяву гр.Больчак В.І, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 4,0097 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр.Больчак Валентині Іванівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею
0,3500 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Больчак В.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
286

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 591

Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Білобровчук Л.А.
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 13.4971 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
Білобровчук Лесі Анатоліївні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею
1,4000 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

288

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 592

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Ткачуку С.М
Розглянувши заяву гр.Ткачука С.М, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
гр.Ткачуку Сергію Миколайовичу, земельна ділянка площею 0,2500 га з
кадастровим номером XXXXX, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

289

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 593

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Касянчуку Ю.М.
Розглянувши заяву гр.Касянчука Ю.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Касянчуку Юрію Марковичу,
площею 0,2759 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

290

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 594

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Бондарчук Л.А.
Розглянувши заяву гр.Бондарчук Л.А, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку Бондарчук Ларисі Анатоліївні,
площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

291

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 595

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Сологуб Т.І.
Розглянувши заяву гр.Сологуб Т.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Сологуб Тетяні Іванівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Сологуб Т.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

292

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 596

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Стукало В.Ф.
Розглянувши заяву гр.Стукало В.Ф, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Стукало Василю Фомичу, який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Стукало В.Ф протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

293

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 597

Про розгляд заяв громадян щодо надання
дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням
бажаного місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади:
1.1. Сільвіструк Тетяні Володимирівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXXX в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки
відсутні (земельна частка (пай)).
1.2. Парфенюк Діані Ростиславівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXX, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання
№2670 від 24.12.2019 року.
1.3 Вишневському Людвігу Мартиновичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,0950 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах смт.Полянка, згідно ст..116.118 Земельного кодексу
України правом на безоплатну приватизацію використано.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
294

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 598

Про встановлення фактичної
поштової адреси земельних
ділянок
Розглянувши заяву гр.Савича О.А., про необхідність встановлення
фактичної поштової адреси земельної ділянки, керуючись ст.12 Земельного
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість
«XXXXX» в XXXXXX земельній ділянці для будівництва та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд
загальною площею 0,1000 га, яка належить на праві власності гр.Савичу
Олександру Ананійовичу. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

295

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 599

Про передачу
земельної ділянки для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
з метою передачі її в оренду
гр.Юрчук Л.М.
Розглянувши заяву гр.Юрчук Л.М з метою передачі в оренду земельну
ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити договір оренди землі від 12.05.2021 року за згодою сторін
який площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за
адресою
вул.Центральна,1,с.Берестівка.
Кадастровий
номер
1820680400:04:001:0141.
2. Передати гр.Юрчук Ларисі Миколаївні в короткострокову оренду
терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 0,0100 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована в межах
с.Берестівка, вул.Центральна,1, Баранівського району, Житомирської області.
Кадастровий номер ділянки: 1820680400:04:001:0141. Встановити розмір
орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від нормативно-грошової
оцінки землі.
3. Гр.Юрчук Л.М замовити виготовлення договору оренди землі та
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

296

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 600
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Куцю І.І.
Розглянувши заяву гр.Куця І.І, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 4.5658 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр.Куцю Ігорю Івановичу, який проживає XXXXX, орієнтовною площею
2,0000 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При
невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
297

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 601
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її
у власність громадянам:
1.1. Цимбалюку В’ячеславу Володимировичу загальною площею 1,9264 га,
в тому числі: рілля –1,0986 га (№17), пасовище- 0,8278 га (294) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована
за межами с.Табори на землях реформованого КСП ім..Лесі Українки та
належать до земель сільськогосподарського призначення.
1.2. Матвеєву Михайлу Сергійовичу загальною площею 3,6565 га, в тому
числі: рілля –2,9030 га (№349), сіножаті _0,7535 га (709) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами
с.Берестівка на землях реформованого КСП «Світанок» та належать до земель
сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати
земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам подати технічну
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
298

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 602

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення
з метою передачі її у власність гр.Христюк І.Ю.
Розглянувши заяву гр.Христюк І.Ю, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, (кадастровий номер: XXXXX) з
подальшою передачею у власність гр.Христюк Інні Юріївні, орієнтовною
площею 0.5818 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Христюк І.Ю протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
299

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 603
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Заречній М.О.
Розглянувши заяву гр.Заречної М.О, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 36.567 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами с.Будисько, Баранівського району
Житомирської області, з подальшою передачею у власність гр.Заречній Марії
Олександрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 1,8000 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Заречній М.О протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
300

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 604

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Тимощуку В.М.
Розглянувши заяву гр.Тимощука В.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Тимощуку Віктору Михайловичу,
площею 0,2774 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

301

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 605

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шевчуку Д.В.
Розглянувши заяву гр.Шевчука Д.В, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Шевчуку Дмитру Вікторовичу,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

302

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 606

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Пашкевичу Б.І.
Розглянувши заяву гр.Пашкевичу Б.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Пашкевичу Богдану Ігоровичу, який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Пашкевичу Б.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

303

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
№ 607

11 серпня 2021 року
Про надання дозволу на виготовлення
детального плану території

Розглянувши заяву Процко О.М., про надання дозволу на виготовлення
детального плану території земельної ділянки по вул. Івана Франка, 1 м.
Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити
виготовлення детального плану території в межах вулиці Івана Франка (район
автоколона) в м. Баранівка Житомирської області.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних
даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на
затвердження.
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно
до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

304

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 608

Про передачу земельної ділянки
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
з метою передачі її в оренду
гр. Дем’яненку І.В, гр.Єфакіній Н.О
Розглянувши заяву гр.Дем’яненка І.В, гр.Єфакіної Н.О, з метою передачі в
оренду земельну ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр.Дем’яненку Івану Вікторовичу, гр.Єфакіній Ніні
Олександрівні в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну
ділянку площею 0,0422 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої
промисловості,
що
розташована
в
межах
м.Баранівка,
вул.Першотравенська,1, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки:
1820600000:01:004:1418. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної
ділянки - 12% від нормативно-грошової оцінки землі.
3. Гр. Дем’яненку І.В, гр.Єфакіній Н.О замовити виготовлення договору
оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до
чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 609

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Смірнову
Олександру Андрійовичу, який проживає в XXXXX, загальною площею 0,1500
га для ведення особистого селянського господарства в с.Глибочок,
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку
площею 0,1500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення
комунальної власності Баранівської територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Назарук
Марії Харитонівні, яка проживає в XXXXX, загальною площею 0,2500 га для
ведення особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 610

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Гранківській Г.М.
Розглянувши заяву гр.Гранківської Г.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Гранківській Ганні Миколаївні,
площею 0,5440 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

307

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 611

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Гранківській Г.М
Розглянувши заяву гр.Гранківської Г.М, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
гр.Гранківській Ганні Миколаївні, земельна ділянка площею 0,2500 га з
кадастровим номером XXXXX, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

308

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 612

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Бояр С.І.
Розглянувши заяву гр.Бояр С.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Бояр Світлані Іванівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,2100 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Бояр С.І протягом року з дати прийняття цього рішення
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

309

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 613
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Мазанюку Р.В.
Розглянувши заяву гр.Мазанюка Р.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 21.9485 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр.Мазанюку Ростиславу Васильовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,3000 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Мазанюку Р.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
310

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 614

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Цимбалюку В.Ю.
Розглянувши заяву гр.Цимбалюка В.Ю, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2.6047 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр.Цимбалюку Вячеславу Юрійовичу, який проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку В.Ю протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

312

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 615

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Максимчук С.Л.
Розглянувши заяву гр.Максимчук С.Л, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Максимчук Сніжані Леонідівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Максимчук С.Л протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

313

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 616
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Полюшкевич Н.А.
Розглянувши заяву гр.Полюшкевич Н.А, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Полюшкевич Наталії Анатоліївні, яка
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Полюшкевич Н.А протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

314

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 617

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної
громади для іншого лісогосподарського
призначення з подальшою передачею в
постійне користування ДП «Романівський
лісгосп АПК»
Розглянувши клопотання директора ДП «Романівський лісгосп АПК»
Мельника І.О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для іншого лісогосподарського призначення
з метою передачі її в постійне користування, керуючись ст.12,57,92,123,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл дочірньому підприємству «Романівський лісгосп АПК»
Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
«Житомироблагроліс», юридична адреса якого: вул.Путіліна,9, смт.Романів,
Житомирська область, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в
постійне користування земельної ділянки із земель запасу лісогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської територіальної громади для
іншого лісогосподарського призначення орієнтовною загальною площею 0,0200
га в м.Баранівка, вул.Першотравенська.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
представнику ДП «Романівський лісгосп АПК» зареєструвати земельну ділянку
у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки в постійне користування.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

316

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 618

Про передачу у власність
земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної
громади гр.Омельчуку С.В
Розглянувши заяву гр.Омельчука С.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати у власність гр.Омельчуку Сергію Віталійовичу земельну
ділянку комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка
розташована в межах XXXXX, площею 0,1000 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXX.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

317

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 619

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Пасічнику І.В.
Розглянувши заяву гр.Пасічника І.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Пасічнику Івану Венедиктовичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Пасічнику І.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

318

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Гарбар Г.Т.

№ 620

Розглянувши заяву гр.Гарбар Г.Т, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Гарбар Ганні Тадеушівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Гарбар Г.Т протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

319

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 621

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Пасічник О.Г.
Розглянувши заяву гр.Пасічник О.Г, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Пасічник Ользі Григорівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення індивідуального
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Пасічник О.Г протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

320

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 622

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Марцінко О.П.
Розглянувши заяву гр.Марцінко О.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Марцінко Оксані Петрівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Марцінко О.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 623

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Кравчуку В.М.
Розглянувши заяву гр.Кравчука В.М, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Кравчуку Віталію Миколайовичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1400 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Кравчуку В.М протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її в оренду гр.Кравчуку В.М..

№ 624

Розглянувши заяву гр.Кравчука В.М, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її в оренду гр.Кравчуку Віталію Миколайовичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах
XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Кравчуку В.М протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в
оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 625

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Нурієвій Т.Є.
Розглянувши заяву гр.Нурієвої Т.Є, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Нурієвій Тетяні Євгенівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Нурієвій Т.Є протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 626

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Сус Л.О.
Розглянувши заяву гр.Сус Л.О, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Сус Людмилі Олександрівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Сус Л.О протягом року з дати прийняття цього рішення
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 627

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Вишневській Ю.В.
Розглянувши заяву гр.Вишневської Ю.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Вишневській Юлії Василівні , яка проживає
в XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Вишневській Ю.В протягом року з дати прийняття
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 628
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Луцаку М.І.
Розглянувши заяву гр.Луцака М.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Луцаку Миколі Івановичу , який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Луцаку М.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 629

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Шевчук Ю.С.
Розглянувши заяву гр.Шевчук Ю.С, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Шевчук Юлії Сергіївні , яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Шевчук Ю.С протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

328

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 630

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Заліщуку В.П.
Розглянувши заяву гр.Заліщука В.П, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Заліщуку Володимиру Панасовичу,
площею 1,2500 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

329

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 631

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Кінерту М.М.
Розглянувши заяву гр.Кінерта М.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Кінерту Миколі Миколайовичу,
площею 0,3370 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

330

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 632

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Чернишуку С.М.
Розглянувши заяву гр.Чернишука С.М, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га гр.Чернишуку Сергію Михайловичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Чернишуку С.М
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

331

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 633

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Ковальчуку М.А.
Розглянувши заяву гр.Ковальчука М.А, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0920 га гр.Ковальчуку Миколі Анатолійовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Ковальчуку М.А
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

332

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 634

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо всановлення (відновлення) меж земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її в оренду гр.Присяжнюк С.П.
Розглянувши заяву гр.Присяжнюк С.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду
гр.Присяжнюк Світлані Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської
забудови, розташованої в межах м.Баранівка 3пров.Софіївський,14,
Житомирської області.
2. Після виготовлення технічної документації Гр.Присяжнюк С.П
протягом року з дати прийняття цього рішення подати на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки в оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким,
що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

333

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 635

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Нероді М.П.
Розглянувши заяву гр.Нероди М.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Нероді Миколі Павловичу , який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1700 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Нероді М.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

334

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 636

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Дермановській А.О.
Розглянувши заяву гр.Дермановської А.О, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Дермановській Антоніні Олексіївні , яка
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1100 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Дермановській А.О протягом року з дати прийняття
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

335

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 637

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Ваюті Л.О.
Розглянувши заяву гр.Ваюти Л.О, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га гр.Ваюті Ларисі Олексіївні
для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Ваюті Л.О зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

336

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 638

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Вовк Ю.П.
Розглянувши заяву гр.Вовк Ю.П, та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність,
керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га гр.Вовк Юлії Петрівні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою XXXXX,
кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Вовк Ю.П зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

337

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 639

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Обложку О.С.
Розглянувши заяву гр.Обложка О.С, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Обложку Олександру
Станіславовичу, площею 1,6469 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

338

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 640

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Омельчуку А.В.
Розглянувши заяву гр.Омельчука А.В, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Омельчуку Антону Вікторовичу,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

339

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 641

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Джадан Т.І.
Розглянувши заяву гр.Джадан Т.І, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га гр.Джадан Тетяні Ігорівні
для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Джадан Т.І зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

340

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 642

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Хімічу В.В.
Розглянувши заяву гр.Хіміча В.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади
гр.Хімічу Володимиру Валентиновичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої за межами XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Хімічу В.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

341

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 643

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Олійнику В.П.
Розглянувши заяву гр.Олійника В.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Олійнику Володимиру Петровичу, який проживає
в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Олійнику В.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

342

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 644

Про розгляд заяв громадян щодо надання
дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням
бажаного місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади:
1.1. Майструку Руслану Юрійовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXXX в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки
відсутні (земельна частка (пай)).
1.2. Довгалюк Юлії Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні (земельна частка (пай)).
1.3. Омельчук Марії Григорівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 0,0147 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXX в
зв’язку з тим, що земельні ділянки для ведення особистого селянського
господарства в оренду передаються через земельні торги (аукціон).
1.4. Сущевській Олені Едмундівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
343

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX, відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №289
від 29.04.2021 року.
1.5. Цимбалюк Надії Вячеславівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 1,7000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXXX в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки
відсутні (земельна частка (пай)).
1.6. Цимбалюк Тетяні Вікторівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 1,7500 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні (земельна частка (пай)).
1.7. Кучеруку Ігору Валерійовичу, який проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX, відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №289
від 29.04.2021 року.
1.8. Лисюк Дарині Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

344

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 645

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади
гр.Омельчук М.Г.
Розглянувши заяву Омельчук М.Г., керуючись ст.12,93,125,126,186
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду земельну ділянку гр.Омельчук Марії Григорівні,
яка проживає XXXXX, в довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована по 1пров.Пилипа Орлика,6 в
м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки:
1820600000:01:001:0412. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної
ділянки – 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Гр.Омельчук М.Г замовити виготовлення договору оренди землі та
зареєструвати відповідно до чинного законодавства. Виконувати обов,язки
землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної
ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

345

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 646

Про передачу в оренду
земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади
ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА»
Розглянувши заяву голови ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» Омельчук М.Г.,
керуючись ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду земельну ділянку ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» в особі
Омельчук Марії Григорівні, юридична адреса м.Баранівка, урочище Льогів,
Житомирської області, в довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років
площею 3,8766 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
що розташована за межами м.Баранівка, урочище Льогів. Кадастровий номер
ділянки: 1820600000:04:000:0120. Встановити розмір орендної плати за оренду
земельної ділянки - 8% від нормативно-грошової оцінки землі.
2. Голові ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» Омельчук М.Г замовити
виготовлення договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного
законодавства. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для
прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

346

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 647

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади
гр.Омельчуку В.А.
Розглянувши заяву Омельчука В.А., керуючись ст.12,93,125,126,186
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду земельну ділянку гр.Омельчуку Віктору
Анатолійовичу, який XXXXX, в довгострокову оренду терміном на 10 (десять)
років площею 0,0094 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
що розташована по вул.Пашкевича,2 в м.Баранівка, Житомирської області.
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0417. Встановити розмір
орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від нормативно-грошової
оцінки землі.
2. Гр.Омельчуку В.А замовити виготовлення договору оренди землі та
зареєструвати відповідно до чинного законодавства. Виконувати обов,язки
землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної
ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

347

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 648

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Кушпілю М.П.
Розглянувши заяву гр.Кушпіля М.П, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0881 га гр.Кушпілю Миколі Петровичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Кушпілю М.П
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

348

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 649

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Шипі Г.О.
Розглянувши заяву гр.Шипи Г.О, та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність,
керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1670 га гр.Шипі Григорію Олександровичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Шипі Г.О зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

349

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 650

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у спільну часткову власність
гр.Остапчук Н.А., гр.Ільчук О.В.
Розглянувши заяву гр.Остапчук Н.А,гр.Ільчук О.В, та технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність
земельну ділянку площею 0,1000 га гр.Остапчук Надії Ананівні, гр.Ільчук
Олені Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за адресою XXXXX, кадастровий номер
XXXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Остапчук Н.А., гр.Ільчук
О.В зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
350

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 651

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Цимбалюк М.В.
Розглянувши заяву гр.Цимбалюк М.В, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Цимбалюк Марії Василівні,
площею 0,8634 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

351

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 652

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Бесарабі В.М.
Розглянувши заяву гр.Бесараби В.М. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Бесарабі Віталію Миколайовичу,
площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в межах XXXXX.
Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

352

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 653

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Грунківській В.І.
Розглянувши заяву гр.Грунківської В.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Грунківській Валентині Іванівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Грунківській В.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

353

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 654

Про припинення дії
договору оренди землі
Розглянувши заяву гр.Савич Д.Ф., з метою припинення дії договору землі
керуючись ст.12, 93, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити договір оренди землі який заключний між Баранівською
міською радою та гр.Савич Діною Федорівною від 23.10.2020 року за згодою
сторін площею 3,0000 га для сінокосіння та випасання худоби за адресою
вул.Першотравенська,м.Баранівка. Кадастровий номер 1820610100:01:006:0045.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

354

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 655

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 3,0000 га (кадастровий
номер: XXXXX).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною
цільового призначення з земель для сінокосіння та випасання худоби (16.00)
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) в межах
XXXXXX, з подальшою передачею у власність:
1.1.1 Хімічу Валерію Федоровичу, який проживає по XXXXX,
орієнтовною площею 1,5000 га.
1.1.2 Любарець Валентині Яківні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 1,5000 га.
2.Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
355

Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

356

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 656
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Танській С.П.
Розглянувши заяву гр.Танської С.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Танській Сабіні Павлівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Танській С.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

357

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 657

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Танському Ю.С.
Розглянувши заяву гр.Танського Ю.С, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Танському Юрію Сергійовичу, який проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Танському Ю.С протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

358

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 658

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Кобилянській Ю.К.
Розглянувши заяву гр.Кобилянської Ю.К, керуючись ст.12, 33, 40, 116,
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Кобилянській Юлії Костянтинівні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,200 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Кобилянській Ю.К протягом року з дати прийняття
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

359

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 659

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,140,141 Земельного
Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою в зв’язку з
смертю гр.Кобилянського Петра Михайловича, загальною площею 0,2000 га
для ведення особистого селянського господарства в смт.Полянка, Баранівського
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Присяжнюку
Володимиру Олексійовичу, загальною площею 0,1000 га для ведення
особистого селянського господарства в м.Баранівка Житомирської області.
Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади.
3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Федорчуку
Миколі Петровичу, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського господарства в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської
області. Передати земельну ділянку площею 2,0000 га до земель запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

360

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
16 сесії 8 скликання
11 серпня 2021 року

№

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,140,141 Земельного
Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Романюку
Василю Євтуховичу, загальною площею 1,0700 га для ведення особистого
селянського господарства в с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської
області. Передати земельну ділянку площею 1,0700 га до земель запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

361

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 660

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з
метою передачі її в оренду
гр.Пригон О.С
Розглянувши заяву гр.Пригон О.С та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати в
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку гр.Пригон Олені
Станіславівні, яка проживає в XXXXX, площею 0,0500 га для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, що
розташована в межах смт.Першотравенськ вул.Парфілова,23-б, Баранівського
району,
Житомирської
області.
Кадастровий
номер
ділянки:
1820656000:02:001:0345. Встановити розмір орендної плати 6% від нормативно
грошової оцінки землі.
2. гр.Пригон О.С замовити виготовлення договору оренди землі та
зареєструвати відповідно до чинного законодавства.
Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96
Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
362

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 661

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Ордашу В.О.
Розглянувши заяву гр.Ордаша В.О, та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0685 га гр.Ордашу Віталію Олександровичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Ордашу В.О зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

363

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 662

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з метою передачі її у власність
гр.Ліміній Т.С.
Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12,32,33, 40, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність
земельну ділянку гр. Ліміній Тамарі Станіславівні, яка проживає в XXXXX,
земельну ділянку площею 1,4013 га - пасовище з кадастровим номером XXXXX
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за межами
XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській міській
раді припинити дію договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

364

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 663

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Обложок О.І.
Розглянувши заяву гр.Обложок О.І, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади гр.Обложок Оксані Іванівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Обложок О.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

365

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 664

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Собецькому І.П.
Розглянувши заяву гр.Собецького І.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Собецькому Івану Петровичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Собецькому І.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

366

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 665
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Собецькому І.П.
Розглянувши заяву гр.Собецького І.П, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Собецькому Івану Петровичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Собецькому І.П протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

367

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 666

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Цимбалюку Ю.С.
Розглянувши заяву гр.Цимбалюка Ю.С, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0.3077 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 03.10
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) в межах
XXXXX, з подальшою передачею у власність гр.Цимбалюку Юрію
Сергійовичу, який проживає в XXXXX орієнтовною площею 0,2000 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку Ю.С протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

369

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 667
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Сігнаєвській К.О.
Розглянувши заяву гр.Сігнаєвської К.О, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0.1500 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 03.10
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури на
землі для ведення індивідуального садівництва (01.05) в межах XXXXX, з
подальшою передачею у власність гр.Сігнаєвській Катерині Олегівні, яка
проживає в XXXXX орієнтовною площею 0,1200 га.
3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Сігнаєвській К.О протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
370

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 668

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Федорчук Л.М.
Розглянувши заяву гр.Федорчук Л.М, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Федорчук Ліні Миколаївні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 1,2500 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Федорчук Л.М протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

371

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Романюку А.В.
Розглянувши заяву гр.Романюка А.В, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Романюку Анатолію Васильовичу, який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 1,4000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Романюку А.В протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

372

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
18 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 669

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади за
межами населених пунктів зі зміною
цільового призначення з земель запасу на
землі загального користування
(громадський випас)
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
межами населених пунктів на території Баранівської територіальної громади,
керуючись ст.12,20,34,125,126 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади загальною площею 12,5398 га
(кадастровий номер: 1820683600:01:000:0318) зі зміною цільового призначення
з земель запасу (16.00) на землі загального користування (громадський випас)
(18.00) за межами с.Марківка на території Баранівської об’єднаної
територіальної громади Баранівського району Житомирської області.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради
для прийняття рішення про його затвердження.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

374

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 12.5398 га (кадастровий
номер: XXXXX).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною
цільового призначення з земель запасу(16.00) на землі для ведення особистого
селянського господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею
у власність:
1.1.1 Починку Сергію Володимировичу, який проживає по XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
1.1.2 Починок Валентині Дмитрівні, яка проживає XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
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прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

376

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 670

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Бондарчук Н.П.
Розглянувши заяву гр.Бондарчук Н.П, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Бондарчук Надії Петрівні, площею
0,4891 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

377

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 671

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Юзепчук К.О.
Розглянувши заяву гр.Юзепчук К.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Юзепчук Катерині Олексіївні,
площею 1,6709 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

378

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 672

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Цимбалюку О.В.
Розглянувши заяву гр.Цимбалюка О.В, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Цимбалюку Олександру
Володимировичу, площею 1,9493 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

379

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 673

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Новіцькому П.К.
Розглянувши заяву гр.Новіцького П.К, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Новіцькому Петру Костянтиновичу,
площею 1,9493 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

380

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 674

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Новіцькій Л.М.
Розглянувши заяву гр.Новіцької Л.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Новіцькій Ліні Миколаївні, площею
1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

381

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 675

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Поліщук А.О.
Розглянувши заяву гр.Поліщук А.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Поліщук Аліні Олександрівні,
площею 1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

382

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 676

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Асланову Р.А.
Розглянувши заяву гр.Асланова Р.А, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Асланову Рустаму Алийовичу,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

383

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 677
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Козеренко Г.І.
Розглянувши заяву гр.Козеренко Г.І, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 1,3017 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність
гр.Козеренко Ганні Іванівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею
0,3500 га.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Гр.Козеренко Г.І протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
384

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
№ 678

11 серпня 2021 року

Про затвердження Детального плану
території в межах вулиць Звягельська,
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова
в м.Баранівка Житомирської області
Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Звягельська,
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова у місті Баранівка Житомирської
області», враховуючи протокол громадських слухань від 12.07.2021р. №2,
протокол архітектурно-містобудівної ради від 26.07.2021р. №4, керуючись ст.19
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку
розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць: Звягельська,
Ярослава
Мудрого,
Г.Сковороди,
Калинова
в
м.Баранівка. Для
розміщення будівлі прозорого офісу з зблокованими приміщеннями торговотренінгового
центру
за
адресою:
вул.
Звягельська,
7б, об&apos;єктів закладів освіти за адресою: вул.
Звягельська, 7-е,
(реконструкція Баранівського міжшкільного ресурсного центру), вул.
Звягельська,
7-є
(спортивний майданчик
Баранівської
ЗОШ
№2
імені О.Сябрук), земельної ділянки по вул.Звягельська, 7-в загальною площею
0,0083га, затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8
скликання від 21.12.2018р №1519 зі змінами для земельної ділянки по
вул.Звягельська, 7-в», який розроблений ФОП Микитенком В.А.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його
затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
385

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 679

Про затвердження Детального плану
території в межах вулиць Першотравенська,
Шевченка та частини річки Душнівка
в м.Баранівка Житомирської області
Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Першотравенська,
Шевченка та частини річки Душнівка у місті Баранівка Житомирської області»,
враховуючи протокол громадських слухань від 12.07.2021р. №2, протокол
архітектурно-містобудівної ради від 26.07.2021р. №5, керуючись ст.19 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення
містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць
Першотравенська, Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка
Житомирської області, затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27
сесії 8 скликання від 21.12.2018р. №1521, зі змінами для земельних ділянок по
вулиці Першотравенська, 2а та Першотравенська, 2е», який розроблений ФОП
Микитенком В.А.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його
затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

386

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
Про затвердження Детального плану
території визначення містобудівних потреб
земельних ділянок в межах вулиці
Звягельська (з 69-Б по 95-А) м. Баранівка
в м.Баранівка Житомирської області

№ 680

Розглянувши «Детальний план території визначення містобудівних потреб
земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) у місті
Баранівка Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань
від 20.07.2021р. №3, протокол архітектурно-містобудівної ради від
26.07.2021р. №6, керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р.
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Детальний план території «Визначення містобудівних
потреб земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) м.
Баранівка Новоград-Волинського району Житомирської області, для
будівництва та обслуговування магазину непродовольчих товарів,
господарських будівель та споруд», який розроблений ФОП Тичиною Н.В.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його
затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

387

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 681

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення із земель
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд на землі для будівництва
і обслуговування будівель торгівлі
гр.Луговській Н.П.
Розглянувши заяву гр.Луговської Н.П, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ,
керуючись ст.12, 20, 40, 121, 125, 126, 186, 207, 208 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі гр.Луговській Наталії Петрівні, площею
0,0226 га що розташована в межах м.Баранівка вул.Звягельська,8-б,
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1053.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

388

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 682

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення із земель
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд на землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
гр.Канюці О.Л.
Розглянувши заяву гр.Канюки О.Л, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12, 20,
40, 121, 125, 126, 186, 207, 208 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі гр.Канюці Олені Леонідівні, площею
0,1000 га що розташована в межах м.Баранівка вул.Звягельська,87,
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1727.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

389

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 683

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки та проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2,6253 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність.
2.1 Гр.Калашніковій Ірині Павлівні, яка проживає в XXXXX,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.2 Гр.Карпенко Ніні Кузьмівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною
площею 0,6253 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

391

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 684
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, яка
передана у власність гр.Канюці О.Л., зі
зміною цільового призначення з земель
для індивідуального садівництва на землі
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі
Розглянувши заяву гр.Канюки О.Л. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки зі зміною цільового призначення, керуючись ст.12, 20, 40,
121, 125, 126, 186, 207, 208 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що
передана у власність Канюці Олені Леонідівні, яка проживає в м.НовоградВолинський, вул.Пилипа Орлика,7А, площею 0,0836 га зі зміною цільового
призначення з земель для індивідуального садівництва на землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка розташована по
вул.Звягельській в м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер
ділянки: 1820600000:01:005:1744.
2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, пов’язаних із вилученням сільськогосподарських угідь, який
розроблений Житомирською філією ДП «Науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою», та розмір відшкодування втрат сільськогосподарського
виробництва земельної ділянки площею 0,0836 га в м.Баранівка,
вул.Звягельська, на загальну суму 4 834,00 грн. (чотири тисячі вісімсот
тридцять чотири гривні).
3. Фізичній особі Канюці Олені Леонідівні сплатити втрати
сільськогосподарського виробництва на загальну суму 4 834,00 грн. на рахунок
UA 038999980334159848000006713, одержувач коштів: ГУК у Жит. обл./ТГ
м.Баранівка, ЄДРПОУ 37976485, код платежу 21110000 у двомісячний термін з
дати прийняття рішення.
4. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

393

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 685

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її в оренду ТОВ «СМАЙЛ АГРО»
Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «СМАЙЛ АГРО»
Козел Н.М., та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
в оренду, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,2533 га, яка
розташована за межами с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0503. Передати її в
довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років ТОВ «СМАЙЛ АГРО» .
Встановити розмір орендної плати – 8 % від нормативної грошової оцінки
землі.
2. Після затвердження проекту землеустрою представнику ТОВ «СМАЙЛ
АГРО» замовити виготовлення догову оренди землі та зареєструвати речове
право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

394

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 686

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Вовку М.П.
Розглянувши заяву гр.Вовка М.П, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Вовку Миколі Петровичу, площею
1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

395

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 687

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Вовк Л.П.
Розглянувши заяву гр.Вовк Л.П, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Вовк Людмилі Петрівні, площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

396

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 688

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Вовку В.П.
Розглянувши заяву гр.Вовка В.П, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Вовку Валерію Петровичу, площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

397

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 689

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Войтович Л.М.
Розглянувши заяву гр.Войтович Л.М, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Войтович Людмилі Михайлівні,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

398

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 690

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2,0822 га (кадастровий
номер: XXXXX).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

399

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 691

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Сікан О.А.
Розглянувши заяву гр.Сікан О.А, та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Сікан Оксані Андріївні, площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

400

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 692

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Власюку Я.І.
Розглянувши заяву гр.Власюка Я.І та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га гр.Власюку Ярославу Івановичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку за адресою XXXXX, кадастровий номер
XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Власюку Я.І зареєструвати
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

401

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 693

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Симанюку М.Д.
Розглянувши заяву гр.Симанюка М.Д, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Симанюку Миколі Дмитровичу , який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Симанюку М.Д протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

402

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 694

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Ткачуку С.М.
Розглянувши заяву гр.Ткачука С.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Ткачуку Сергію Миколайовичу,
площею 0,9443 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

403

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 695

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Заліщуку В.С.
Розглянувши заяву гр.Заліщука В.С, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Заліщуку Віктору Сергійовичу , який
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Заліщуку В.С протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

404

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 696

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Степанчук М.Б.
Розглянувши заяву гр.Степанчук М.Б, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Степанчук Марії Броніславівні , яка
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої за межами XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Степанчук М.Б протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

405

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року
№ 697
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Савіцькій Н.Ф.
Розглянувши заяву гр.Савіцької Н.Ф, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Савіцькій Наталії Францівні , яка проживає
в XXXXX, орієнтовною площею 0,0700 га для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського
призначення, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Савіцькій Н.Ф протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

406

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 698

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Михалюку І.О.
Розглянувши заяву гр.Михалюка І.О, та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр.Михалюку Ігорю Олександровичу,
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в межах
XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

407

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 699

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Дубравській Г.А.
Розглянувши заяву гр.Дубравської Г.А. та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га гр.Дубравській Галині Анатоліївні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Дубравській Г.А.
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

408

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 700

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Дубравському В.І.
Розглянувши заяву гр.Дубравського В.І. та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1723 га гр.Дубравському Віктору Івановичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Дубравському В.І.
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

409

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 701

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
гр.Гончаруку П.М.
Розглянувши заяву гр.Гончарука П.М. та технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га гр.Гончаруку Петру Миколайовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX.
2. Після затвердження технічної документації гр.Гончаруку П.М.
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

410

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 702

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шипі П.М.
Розглянувши заяву гр.Шипи П.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шипі Павлові Миколайовичу, який
проживає в XXXXX, площею 0,5314 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки:
1820680800:02:002:0260.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

411

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 703

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шипі Г.І.
Розглянувши заяву гр.Шипи Г.І. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125,
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шипі Ганні Іванівні, яка проживає
в XXXXX, площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

412

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 704

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Зарембі Н.А.
Розглянувши заяву гр.Заремби Н.А., керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Зарембі Наталії Анатоліївні, яка проживає в
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі
Держгеокадастру. Гр.Зарембі Н.А. протягом року з дати прийняття цього
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

413

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 705

Про дострокове припинення повноважень
депутата Баранівської міської ради
Душка А.О.
Розглянувши особисту заяву депутата Баранівської міської ради ДУШКА
Анатолія Олександровича від 10 серпня 2021 року про складання його
депутатських повноважень, відповідно до пункту 10 частини 1 статті 43, статті
49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини
2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Достроково припинити повноваження депутата Баранівської міської
ради восьмого скликання ДУШКА Анатолія Олександровича у зв’язку із
особистою заявою.
2. Виключити депутата місцевої ради ДУШКА Анатолія Олександровича
зі складу постійної комісії з питань екології, благоустрою та житловокомунального господарства.
3. Копію рішення міської ради направити Баранівській територіальній
виборчій комісії Новоград-Волинського району Житомирської області.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

414

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16 сесія 8 скликання
11 серпня 2021 року

№ 706

Про звернення депутатів Баранівської
міської ради VIII скликання до
Міністра внутрішніх справ Д.Монастирського,
голови Національної поліції України
І. Клименка, начальника Головного
управління національної поліції
в Житомирській області Ю. Олійника
щодо охорони правопорядку та
реєстрації зброї на території
Баранівської міської територіальної громади
Враховуючи занепокоєння жителів Баранівської міської громади, керуючись
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про Національну поліцію», виступаючи від імені та в інтересах
Баранівської міської громади, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до
Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, голови Національної
поліції України Ігоря Клименка, начальника Головного управління
національної поліції в Житомирській області Юрія Олійника щодо охорони
правопорядку та реєстрації зброї на території Баранівської міської
територіальної громади (додається).
2. Доручити Баранівському міському голові підписати текст звернення.
3. Направити дане рішення та звернення Міністру внутрішніх справ Денису
Монастирському, голові Національної поліції України Ігорю Клименку,
начальнику Головного управління національної поліції в Житомирській області
Юрію Олійнику.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики міської ради.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
415

Додаток
до рішення 16 сесії 8-го скликання
від 11 серпня 2021 року №706

Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському
Голові Національної поліції України Ігорю Клименку
Начальнику Головного управління національної поліції
в Житомирській області Юрію Олійнику
Звернення
щодо охорони правопорядку та реєстрації зброї
на території Баранівської міської територіальної громади
Ми, депутати Баранівської міської ради глибоко занепокоєні
забезпеченням охорони правопорядку на території Баранівської громади.
Врахувавши думку громадян, вважаємо, що особливу увагу необхідно звернути
на посилення поліцейської присутності.
У відповідності до територіальних змін та наказу Національної поліції
України від 08 грудня 2020 року № 955 «Про затвердження змін структури
територіальних органів поліції», Баранівське відділення поліції НовоградВолинського відділу ГУНП в Житомирській області реорганізовано у відділ
поліцейської діяльності № 1 (м.Баранівка) Новоград-Волинського районного
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській
області.
У штатній структурі утвореного поліцейського підрозділу не передбачено
наявність органів кримінальної поліції, слідства та дізнання. Натомість
правопорядок на території громад бувшого Баранівського району
забезпечується силами сектору реагування патрульної поліції та дільничними
офіцерами поліції. Щоденно безпеку дорожнього руху, охорону публічного
порядку забезпечує лише один екіпаж патрульної поліції на службовому
транспортному засобі.
Враховуючи значну площу території та велику чисельність населення
територіальних громад, кількість правоохоронців у штатній структурі
обслуговування відділу поліцейської діяльності вважаємо недостатньою.
Задля ефективної протидії злочинності, здійснення профілактичних
заходів, патрулюванню найбільш аварійно небезпечних ділянок доріг та
швидкого реагування на правопорушення просимо збільшити штатну
чисельність сектору реагування патрульної поліції на території Баранівської
громади.

416

Викликає занепокоєння й той факт, що усім громадянам відомо: наша
поліція зброю отримує в Новоград-Волинському відділі поліції і в цей час
громада залишається повністю непідконтрольною. Ми вважаємо, що це
неприпустимо і потрібно негайно внести відповідні зміни.
Також хочемо звернути вашу увагу на те, що у результаті проведення
реформ, мешканці Баранівської громади, аби зареєструвати зброю й отримати
відповідні дозволи змушені їхати у Новоград-Волинський, де зіштовхуються із
проблемою величезних черг. Особливо важка ця процедура для людей
похилого віку.
Просимо вас вивчити цю проблему і віднайти можливість здійснення
виїзного прийому один раз у тиждень відповідним спеціалістом у Баранівці.
За дорученням депутатів
Баранівської міської ради
Баранівський міський голова

Олександр МІГЕЙ
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