
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

31 сесія 8 скликання 
 

12 червня 2019 року                                                                     № 1924 
 
Про перейменування Баранівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
ім. О. Сябрук Баранівської міської ради в  
Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук  
Баранівської міської ради  
 

Керуючись п.30 ст.26 та п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.2 ст. 13 Закону України «Про освіту», ст.8, 11 
Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положенням про освітній 
округ, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 
2010 року №777 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 20 січня 
2016 року № 79), з метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти,  
за погодженням з постійними комісіями з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Перейменувати   Баранівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 
ім. О. Сябрук Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 20407844) в 
Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 

2. Визначити опорним закладом  освіти Баранівської міської ради - 
Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради.  

3. Утворити  філії «Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської 
міської ради»: 

- філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради; 

- філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради. 

4. Затвердити статут в новій редакції Баранівського ліцею №2 ім. О. 
Сябрук Баранівської міської ради. 

5. Затвердити Положення про філію «Зеремлянська гімназія» 
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 

6. Затвердити Положення про філію «Климентіївська гімназія» 
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 
        7. Уповноважити директора Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради (Сіцінський С.В.) подати документи для внесення 
змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному 



реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань згідно вимог чинного законодавства. 

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

 
 

Міський голова                                                                                      А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 31 сесії 8 скликання  
                міської ради 
                від 12.06.2019 року № 1924 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про філію «Зеремлянська гімназія»  

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 

  

                                                  І. Загальні положення 

        1. Це Положення визначає основні засади функціонування філії 
«Зеремлянська гімназія»  Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 
Баранівської міської ради. 
        2. Філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук (далі - Філія) - територіально відокремлений структурний 
підрозділ опорного закладу «Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук» (далі – 
Ліцей), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, 
затвердженого Баранівською міською радою як засновником (далі – 
Засновник)  на основі Типового положення про філію закладу освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.12.2017 р. №1568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 
січня 2018р. за №1/31453. 
        Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти. 
        Філія може мати в структурі підрозділ, який забезпечує здобуття 
дошкільної освіти. 
        3. Філія  у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому 
числі цим положенням. 
        4. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього 
простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і 
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб'єктів 
Ліцею. 
        5. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Філію  
Засновник. 
 

                         ІІ. Організація освітнього процесу. 

        1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються 
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 
нормативно-правовими актами, у тому числі цим положенням, статутом 
та правилами внутрішнього розпорядку Ліцею. 
        2. Освітній процес у Філії організовується у формах здобуття 
загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої 
діяльності Ліцею. 
згідно з наказом директора Ліцею. 
        3. Освітній процес у Філії здійснюється відповідно до освітніх 
програм Ліцею. 
        4. Структуру навчального року та режим роботи Філії затверджує 
директор Ліцею. 



        5. Учні, які здобувають освіту у Філії, є учнями Ліцею. Зарахування, 
переведення та відрахування таких учнів здійснюються згідно з наказом 
директора Ліцею. 

                  6. Випускникам Філії, яка забезпечує здобуття базової середньої 
освіти, документ про освіту видається Ліцеєм. 

                  7. Створення у Філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової 
школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас 
(клас- комплект)     початкової школи у філії опорного закладу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 
серпня 2016 року № 044. зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317. 

                     8. У Філії можуть створюватися та діяти групи подовженого дня. 

                                              ІІІ. Управління Філією 

                     1. Штатний розпис Філії є складовою штатного розпису Ліцею, що 
розробляється і затверджується директором Ліцею на підставі Типових 
штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  (далі - 
Типові штатні нормативи). 

                     2. Філію очолює завідувач. 
                         Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада 

завідувача філії відсутня, директор Ліцею виконання обов'язків 
завідувача Філії покладає на одного з учителів. 

                     3. Завідувач Філії, його заступники, педагогічні та інші працівники 
Філії є працівниками Ліцею. 

                     4. Директор Ліцею визначає обсяг педагогічного навантаження 
педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у Філії. 

                         Педагогічні працівники Ліцею, які здійснюють освітній процес у 
Філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та Філії (філіях). 

                     5. Педагогічні працівники Філії є членами педагогічної ради Ліцею 
та беруть участь у її засіданнях. 

                     6. Методична робота у Філії є складовою методичної роботи Ліцею. 
                     7. Рішення вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Ліцею є обов’язковими для виконання Філією. 
                     У Філії можуть створюватися органи громадського самоврядування 

філії. 
 
                                    IV. Фінансування та матеріально-технічна база Філії 

                     1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення 
Філії  визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-
правовими актами України. 

                     2. Фінансування Філії здійснюється відповідно до єдиного 
кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. 

                     3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не 
заборонені законодавством. 

                     4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших 



послуг, перелік яких визначає педагогічна рада Ліцею відповідно до 
Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України, та рішенням Засновника. 

                     5. Майно Ліцею перебуває у користуванні Філії на правах повного 
господарського відання або оперативного управління. 

                     6. Ліцей та  Філія можуть спільно використовувати наявне майно, у 
тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне 
обладнання тощо. 

 
               Секретар ради                                                             О.В. Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 31 сесії 8 скликання  
                міської ради 
                від 12.06.2019 року № 1924 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про філію «Климентіївська гімназія»  

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 

  

                                                 І. Загальні положення 

         1. Це Положення визначає основні засади функціонування філії 
«Климентіївська гімназія»  Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 
Баранівської міської ради. 

         2. Філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук (далі - Філія) - територіально відокремлений структурний 
підрозділ опорного закладу «Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук» (далі – 
Ліцей), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, 
затвердженого Баранівською міською радою як засновником (далі – 
Засновник)  на основі Типового положення про філію закладу освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 
р. №1568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018р. 
за №1/31453. 

         Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти. 
         Філія може мати в структурі підрозділ, який забезпечує здобуття 
  дошкільної освіти. 
         3. Філія  у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому 
числі цим положенням. 

         4. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього 
простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і 
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб'єктів 
Ліцею. 

         5. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Філію  Засновник. 

                                 ІІ. Організація освітнього процесу 

         1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються 
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 
нормативно-правовими актами, у тому числі цим положенням, статутом та 
правилами внутрішнього розпорядку Ліцею. 

         2. Освітній процес у Філії організовується у формах здобуття загальної 
середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності Ліцею. 

         3. Освітній процес у Філії здійснюється відповідно до освітніх програм 
Ліцею. 

         4. Структуру навчального року та режим роботи Філії затверджує 
директор     Ліцею. 

         5. Учні, які здобувають освіту у Філії, є учнями Ліцею. Зарахування, 



переведення та відрахування таких учнів здійснюються згідно з наказом 
директора Ліцею. 
       6. Випускникам Філії, яка забезпечує здобуття базової середньої 
освіти, документ      про освіту видається Ліцеєм. 

               7. Створення у Філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової 
школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас- 
комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 
044. зареєстрованого у Міністерстві   юстиції України 26 серпня 2016 
року за № 1187/29317. 

                 8. У Філії можуть створюватися та діяти групи подовженого дня. 
ІІІ. Управління Філією 

                 1. Штатний розпис Філії є складовою штатного розпису Ліцею, що 
розробляється і затверджується директором Ліцею на підставі Типових 
штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  (далі - Типові 
штатні нормативи). 

                 2. Філію очолює завідувач. 
                 Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача 

філії відсутня, директор Ліцею виконання обов'язків завідувача Філії 
покладає на одного з учителів. 

                 3. Завідувач Філії, його заступники, педагогічні та інші працівники 
Філії є працівниками Ліцею. 

                 4. Директор Ліцею визначає обсяг педагогічного навантаження 
педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у Філії. 

                 Педагогічні працівники Ліцею, які здійснюють освітній процес у 
Філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та Філії (філіях). 

                 5. Педагогічні працівники Філії є членами педагогічної ради Ліцею та 
беруть участь у її засіданнях. 

                 6. Методична робота у Філії є складовою методичної роботи Ліцею. 
                 7. Рішення вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Ліцею є обов’язковими для виконання Філією. 
                 У Філії можуть створюватися органи громадського самоврядування 
філії. 

 
                                        IV. Фінансування та матеріально-технічна база Філії 

                 1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення 
Філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-
правовими актами України. 

                 2. Фінансування Філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису 
Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. 

                 3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не 
заборонені законодавством. 

                 4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших 
послуг, перелік яких визначає педагогічна рада Ліцею відповідно до 
Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 



іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України, та рішенням Засновника. 

                5. Майно Ліцею перебуває у користуванні Філії на правах повного 
господарського відання або оперативного управління. 

                6. Ліцей та  Філія можуть спільно використовувати наявне майно, у 
тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання 
тощо. 

   
 
           Секретар ради                                                                       О.В. Самчук 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

31 сесія 8 скликання 
 

12 червня  2019 року                                                                     № 1925 
 
Про припинення Зеремлянської гімназії 
Баранівської міської ради шляхом 
приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук  
Баранівської міської ради 
 
       Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті  11 Закону України «Про загальну  середню 
освіту»,  за погодженням з постійними комісіями з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити юридичну особу - Зеремлянська гімназія Баранівської 
міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради. 

2. Визначити  правонаступником усіх майнових і немайнових прав та 
обов’язків Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради Баранівський ліцей 
№2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 

3. Передати правонаступнику – Баранівському ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради, згідно з передавальним актом майно, закріпивши 
його на праві оперативного управління, права та обов’язки Зеремлянської 
гімназії Баранівської міської ради. 

4. Створити комісію з припинення юридичної особи Зеремлянська гімназія 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. 
О. Сябрук Баранівської міської ради (далі - Комісія) у складі, згідно з додатком.   

5. Голові Комісії Николишину Р.З. здійснити всі необхідні заходи 
пов’язані з припиненням Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради 
шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської 
міської ради.  

6. Подати документи для внесення змін до відомостей Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань згідно вимог чинного законодавства. 

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до  Зеремлянської 
гімназії Баранівської міської ради 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення 
про рішення щодо припинення Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради 



шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської 
міської ради. 

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

 
Міський голова                                                                                      А.О. Душко  

   
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 31 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 
від 12.06.2019 р. № 1925 

 
Склад комісії 

з припинення Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради шляхом 
приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 

 
Николишин Ростислав 
Зиновійович 

начальник відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2879718679, місце проживання: 12701, 
Україна, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. 
Степанюка, 1), голова комісії 

Кокітко Наталія 
Володимирівна 

перший заступник Баранівського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2668209325), член комісії 

Ціхоцька Людмила 
Адамівна 

заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 3069619009), член комісії 

Сіцінський Сергій 
Володимирович 

директор Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради  
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2519309536), член комісії 

Клопотовська Олена 
Миколаївна 

директор Зеремлянської гімназії Баранівської міської 
ради (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2687520202), член комісії 

Мантик Володимир 
Володимирович 

Директор Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Баранівської міської ради (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
2316712293), член комісії 

Пашкевич Анатолій 
Анатолійович 

голова комісії Баранівської міської ради з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2930014836), член комісії 

 

 
 Секретар ради        О.В.Самчук 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

31 сесія 8 скликання 
 

12 червня 2019 року                                                                     № 1926 
 
Про припинення  
Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ  
ступенів Баранівської міської ради шляхом 
приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук  
Баранівської міської ради 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті  11 Закону України «Про загальну  середню 
освіту»,  за погодженням з постійними комісіями з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 
міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити юридичну особу - Климентіївська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею 
№2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 

2. Визначити  правонаступником усіх майнових і немайнових прав та 
обов’язків Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської 
міської ради Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 

3. Передати правонаступнику – Баранівському ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради, згідно з передавальним актом, майно, закріпивши 
його на праві оперативного управління, права та обов’язки Климентіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської міської ради. 

4. Створити комісію з припинення юридичної особи Климентіївська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Баранівської міської ради шляхом 
приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 
(далі - Комісія) у складі, згідно з додатком.   

5. Голові Комісії  Николишину Р.З. здійснити всі необхідні заходи 
пов’язані з припиненням Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. 
О. Сябрук Баранівської міської ради.  

6. Уповноважити голову Комісії Николишина Р.З. подати документи для 
внесення рішення про припинення Климентіївської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського 
ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради до Єдиного державного 



реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань 
згідно вимог чинного законодавства. 

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до  
Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської міської 
ради 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської міської 
ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради. 

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

 
Міський голова                                                                                      А.О. Душко  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
         ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 31 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 
від 12.06. 2019 р. № 1926 

 
Склад комісії 

з припинення Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. 

О. Сябрук Баранівської міської ради 
 

Николишин Ростислав 
Зиновійович 

начальник відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2879718679, місце проживання: 12701, 
Україна, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. 
Степанюка, 1), голова комісії 

Кокітко Наталія 
Володимирівна 

перший заступник Баранівського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2668209325), член комісії 

Ціхоцька Людмила 
Адамівна 

заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії відділу освіти Баранівської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 3069619009), член комісії 

Сіцінський Сергій 
Володимирович 

директор Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2ім. О. Сябрук Баранівської міської ради  
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2519309536), член комісії 

Клопотовська Олена 
Миколаївна 

директор Зеремлянської гімназії Баранівської міської 
ради (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2687520202), член комісії 

Мантик Володимир 
Володимирович 

Директор Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ  
ступенів Баранівської міської ради (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
2316712293), член комісії 

Пашкевич Анатолій 
Анатолійович 

голова комісії Баранівської міської ради з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2930014836), член комісії 

 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

31 сесія  8 скликання 

        
12 червня 2019 року                                                                               №1927  
        
Про внесення змін до міського бюджету  

Баранівської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

 

 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, міська рада 

                                          ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 21.12.2018 
№1562, із змінами та доповненнями від 12.03.2019 №1748 та від 10.05.2019 
№1792: 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 189713290,00 гривень, 174963811,00 гривень 
та 14749479,00 гривень  замінити відповідно цифрами 199106645,00 гривень, 
182886653,00 гривень та 16219992,00 гривень. 
1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 193266564,67 гривень, 152766373,00 гривень 
та 40500191,67 гривень замінити відповідно цифрами 202659919,67 гривень, 
153111118,00 гривень та 49548801,67 гривень. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 29775535,00 гривень, в тому числі профіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 30982620,00 гривень, напрямком 
використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського 
бюджету в сумі 1207085,00 гривень, джерелом покриття якого є використання 
вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 
до цього рішення, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 
608085,00 гривень, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 599000,00 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету  у сумі 33328809,67 гривень, згідно з додатком № 2, з 
них: 
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 30982620,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 



- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3096801,67 гривень, 
джерелом покриття якого є використання залишків коштів спеціального фонду 
міського бюджету, у т.ч. від надходжень до бюджету розвитку – 2988106,00 
гривень, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного 
середовища, екологічного податку – 25197,00 гривень, від надходження коштів 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 
 – 40307,00 гривень, коштів грантів (дарунків), що надійшли до бюджетів усіх 
рівнів – 43191,67 гривень».  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 494908,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по 
кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
1.5. В пункті 3 цифри 152766373,00 гривень та 40500191,67 гривень замінити 
відповідно на 153128118,00 гривень та 49531801,67 гривень. 
2. Додатки №1 - 5 викласти в новій редакції.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

 
 
 

Міський голова  А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

31 сесія 8 скликання 
 
 

12 червня  2019 року                                                                       № 1928 
     

Про внесення змін до рішення 29 сесії 
8-го скликання №1755 від 12.03.2019 року  
«Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної  
громади  на 2019 рік» 
 

 

         У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах 
та розділах Програми економічного  і  соціального  розвитку Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік , затвердженої рішенням міської 
ради 29 сесії 8-го скликання №1755 від 12.03.2019 року, керуючись ст. 25, 
пунктом 22 частини 1 статті 26, пунктом 9 частини 4 статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,    міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до рішення 29 сесії 8-го скликання №1755 від 12.03.2019 
року «Про затвердження Програми економічного  і  соціального  розвитку 
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»», а саме п. ХV 
«Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм» «Програми 
економічного  і  соціального  розвитку Баранівської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається). 
 2. Всі інші пункти «Програми економічного  і  соціального  розвитку 
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» залишити без 
змін. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
 Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
 



 
Додаток 

      до рішення 31 сесії 8 скликання міської ради 
від 12.06.2019 № 1928 

 
ХV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

 
 

 
Назва проекту 

Загальна 
вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 

Капітальний ремонт 
приміщень санітарних кімнат 
з вентиляційною системою в 
ОНЗ Баранівська гімназія,   по 
вул.Соборна,26   м.Баранівка,  
Житомирська область 

725,308 
75,000 0,758 649,55 

2 

Будівництво прозорого офісу 
з блокованими приміщеннями 
торгово-тренінгового центру 
за адресою: вул. 
Звягельська,7Б,м.Баранівка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

38330,155 
27681,258 6566,897 4082,00 

3 

Будівництво спортивного 
залу Баранівської ЗОШ Ш-Ш 
ступенів №2 ім.Ольги Сябрук, 
за адресою:вул.Звягельська,17 
м.Баранівка, Житомирської 
області  

6 571,315 
6571,315   

4 

Реконструкція котельні 
Баранівської гімназії за 
адресою : Житомирська 
область, м. Баранівка, 
вул.Соборна,26 з переводом 
на альтернативні види палива  

7 181,748 
 7181,748  

5 

Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення  
лазні  в смт.Полянка 
Баранівського району 
Житомирської області 

6 981,208 
1170,540 5810,668  

6 

Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення 
(школа №2 Баранівський 
міжресурсний центр 
Баранівської міської ради) за 
адресою:вул.Звягельська 7е, 
м.Баранівка,Баранівського 
району Житомирської області  

600,000 
 600,00  



7 

Будівництво міні-сироварні за 
адресою вул.Молодіжна 12, 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської області 

6 708,128 
534,640 2644,387 3529,101 

 

В т.ч. « Під'їзна дорога до 
міні-сироварні в с.Рогачів 
Баранівського району 
Житомирської області» 

1459,212 
534,640 1459,212  

8 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Смолдирівська с.Рогачів 
Баранівського району 
Житомирської області 

41,273 
41,273   

9 

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

300,000 
 100,000 200,000 

10 

Будівництво водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні 
сироварні за адресою : вул. 
Молодіжна, 12 с. Рогачів 
Баранівського району , 
Житомирської області (код 
CVP ДК 021:2015 45000000-7 
«Будівельні роботи та 
поточний ремонт») в рамках 
реалізації проекту 
«Молодіжний кластер 
органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» , 
що фінансується 
Європейським Союзом 

714,901 
672,231 10,044 32,626 

11 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Західна та по 
вул.Калинова в м.Баранівка 
Житомирської області 

126,528 
 126,528  

12 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Ярослава Мудрого  в 
м.Баранівка Житомирської 
області 

79,453 
 79,453  

13 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. 
Партизанській  в м.Баранівка 
Житомирської області 

194,000 
 194,000  



14 
Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. 
Ломоносова  в м.Баранівка 

75,000 
 75,000  

15 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Звягельській в 
м.Баранівка Житомирської 
області 

25,539 
25,000 0,539  

16 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. 
Молодіжна, вул.Південна  в 
смт.Полянка Баранівського 
району Житомирської області 

51,073 
50,000 1,073  

17 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Лесі Українки в с.Табори 
Баранівського району 
Житомирської області 

26,418 
25,000 1,418  

18 

Кап.ремонт вуличного 
освітлення   с.Зеремля 
Баранівського району 
Житомирської області 

50,898 
50,000 0,898  

19 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення 
с.Марківка Баранівського 
району Житомирської області 

50,506 
50,000 0,506  

20 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  
с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області 

50,506 
50,000 0,506  

21 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (комп'ютери)  
для Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Баранівського району, 
Житомирської області 

25,253 
25,000 0,253  

22 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  в 
с.Берестівка, Баранівського 
району Житомирської області 

18,182 
18,000 0,182  

23 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Дубрівська   в 
с.Мирославль Баранівського 
району Житомирської області 

19,799 
19,000 0,799  

24 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (дитячий 
майданчик "Кукурузник") для 
встановлення за адресою 
вул.Поліська,2 м.Баранівка, 
Житомирської області 

65,658 
65,000 0,658  



25 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (гумове 
покриття на дитячий 
майданчик) для встановлення 
за адресою вул.Поліська,2 
м.Баранівка, Житомирської 
області 

101,012 
100,000 1,012  

26 

Придбання музичних 
інструментів для Баранівської 
школи мистецтв 
Житомирської області 

25,253 
25,000 0,253  

27 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (комп'ютерна та 
копіювальна техніка) для 
КНП "ЦПМСД" Баранівської 
міської ради, Житомирської 
області 

25,253 
25,000 0,253  

28 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (комп'ютерна  
техніка)  для Баранівської 
ЗОШ І-ІІ ст.,Житомирської 
області 

57,577 
57,000 0,577  

29 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по вул. 
Івана Франка, по 
пров.Колгоспний в с.Рогачів 
Баранівського району 

150,004 
150,004   

30 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по вул. 
Шкільна  в с.Явне 
Баранівського району 

299,890 
299,890   

31 
Капітальний ремонт «Алеї 
Слави» в м. Баранівка 
Житомирської області 

816,610 
816,610   

32 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Тищика з проїздом до 
вул.Соборної в м.Баранівка 
Житомирської області   

1 210,000 
 1210,000  

33 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул.Шевченка в м.Баранівка  
Житомирської  області 

1 400,000 
 1400,000  

34 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул.Степанюка в м.Баранівка  
Житомирської  області 

1 400,000 
 1400,000  



35 

Реконструкція 
термомодернізації будівлі 
ДНЗ "Сонечко"  за адресою: 
вул.Звягельська,58а, 
м.Баранівка Житомирської 
області 

1 313,910 
 1313,910  

36 

Капітальний ремонт 
Острожецького ДНЗ 
Баранівського району 
Житомирської області 

68,755 
 68,755  

37 

Капітальний ремонт 
відокремленої частини 
будівлі дитячого садка по 
вул.Соборній, 40а в 
м.Баранівка Житомирської 
області  

10 018,964 
 10018,964  

38 

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-ІІІст. 
корпус №2  за адресою: вул. 
Шкільна, 11 смт. Полянка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

1231,156 
 

 

1231,156 

 

 

39 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
пров. Л.Українки та 
вул.Садовій в с.Смолдирів 
Баранівського району 

299,988 
299,988   

40 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по вул. 
Шосейна в с.Берестівка  
Баранівського району 

299,986 
299,986   

41 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по вул. 
В.Новіцького в 
с.Климентіївка  Баранівського 
району 

150,070 
150,070   

42 

Капітальний ремонт  
вуличного освітлення  по вул. 
Щукіна та вул.Польова   в  
с.Йосипівка Баранівського 
району 

69,729 
68,000 1,729  

43 

Капітальний ремонт  
вуличного освітлення  по по 
вул.Полонська та 
вул.Пушкіна в с.Гриньки, 
Баранівського району 

105,043 
102,439 2,604  

44 

Капітальний ремонт 
Мирославського закладу 
дошкільної освіти с. 
Мирославль по вул. 
Радулинська,1 Баранівського 
району, Житомирської 
області 

321,098 
231,533 89,565  



45 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  в 
смт.Полянка Баранівського 
району Житомирської області 

30,304 
30,000 0,304  

46 
Капітальний ремонт огорожі 
с.Лісове Житомирської 
області 

35,354 
35,000 0,354  

 

 

 

Секретар ради                                                                    О.В.Самчук 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

31 сесія 8 скликання 
 

 12  червня 2019  року                                                             № 1930 

 

Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  
 
 Розглянувши заяву ТОВ «САНВІН 11», 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» міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детального  плану території 
земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового 
призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  
особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого 
рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. 
№1241. 
 2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території. 
 3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
підготовку замовлення договору на розроблення детального плану, надання 
вихідних даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на 
затвердження. 
 4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 
відповідно до чинного законодавства. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                          А.О. Душко 

 
 


