
  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія  8 скликання  

 
 05 червня 2020 року       №  2885 
 
Про затвердження Концепції  
модернізації системи надання адміністративних послуг  
Баранівської об’єднаної територіальної громади  
на 2020 – 2022 роки 

 
На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», з метою 

створення належних умов для розвитку системи надання населенню якісних 
адміністративних послуг, в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з 
Європою»: програма для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів 
надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення 
про місцеве самоврядування» (Раунд 4), керуючись статтями 25, 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Концепцію модернізації системи надання адміністративних 

послуг Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки, 
що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
етики (Підгурський М.П.) 

 
 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 44 сесії 8 скликання 
міської ради 
від  05.06.2020 р.    № 2885 

 
 

КОНЦЕПЦІЯ  
 модернізації системи надання адміністративних послуг  

Баранівської об’єднаної територіальної громади  
на 2020 – 2022 роки 

 
 

Мета Концепції 
Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення 

умов для надання мешканцям Баранівської об’єднаної територіальної громади 
в управлінні надання адміністративних послуг  (Центр надання 
адміністративних послуг) Баранівської міської ради  необхідних 
адміністративних послуг у зручний та доступний способи. 

 
Завдання Концепції 

Завданнями цієї Концепції є: 
- забезпечення отримання територіальною громадою повноважень з 

надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам 
господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою 
органам місцевого самоврядування відповідного рівня; 

- модернізація  центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), 
з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів  звернення та 
належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого 
самоврядування; 

- забезпечення доступних та без бар’єрних умов для отримання та 
впровадження інформаційних технологій адміністративних послуг усіма 
мешканцями територіальної громади; 

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх 
етапах модернізації та функціонування ЦНАП. 

 
Поточний (вихідний) стан  

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем: 
 - отримання мешканцями громади більшості необхідних 

адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої 
влади (управління праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації, Баранівський районний відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хмельницький) тощо); 

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в 
Баранівській міській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність 
умов для очікування, в т. ч. для окремих груп громадян, як- відвідувачів з 
дітьми тощо;  



- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в 
територіальній громаді для осіб з особливими можливостями, з додатковими 
потребами та інших соціальних груп;  

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої 
ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, 
програмного забезпечення для організації ефективної роботи;  

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових 
осіб виконавчих органів місцевої ради;  

- нові виклики  - доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері 
реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з 
утворенням об’єднаної територіальної громади;  

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим 
законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у 
сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з 
Державного земельного кадастру;  

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих 
органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги; 

- недостатнє забезпечення підведення та функціонування Інтернет-
зв’язку необхідної швидкості для передачі даних на автоматизованих робочих 
місцях працівників ЦНАП та ВРМ; 

- низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, щодо 
запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних 
послуг; 

-недостатній рівень запровадження європейських практик 
обслуговування заявників у ЦНАП, насамперед, що стосується питань клієнт 
орієнтованості, ділової етики, командної роботи, гендерної рівності, 
комп’ютерної грамотності тощо; 

- слабка інформованість населення про сутність та основні напрями 
діяльності ЦНАП та його ВРМ. 
 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем) 
Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем 

будуть вживатися наступні заходи:  
- модернізація ЦНАП, як структурного підрозділу (виконавчого органу) 

міської ради;  
- створення віддалених робочих місць (ВРМ) адміністраторів в селах 

громади; 

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з 
комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з 
обладнаним столиком для сповивання, дитячим куточком та місцем для 
візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;  

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з 
осоливими потребами та батьків з дитячими візочками;  

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення 
регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо 
політики недискримінації;  



- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які 
належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі 
з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також 
адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу 
Концепції;  

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з 
видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері 
соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг 
підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо- забезпечення, тощо;  

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з 
особливими потребами з виїздом до їх  помешкання;  

- впровадження інформаційних технологій при наданні 
адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами 
органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;  

- створення належної системи інформування громади про 
адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку 
ТГ/ЦНАП, сторінку ТГ/ЦНАП у соціальних мережах;  

- відкриття банківського відділення у приміщенні ЦНАП та/або 
встановлення платіжного терміналу, POS-терміналів на робочих місцях в 
ЦНАП; 

- створення на базі ЦНАП постійних робочих місць для громадян з 
метою організації навчання та безпосереднього доступу до електронних 
сервісів державних і регіональних інформаційних систем;  

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 
інформації для популяризації діяльності ЦНАП та його ВРМ та пропагування 
користування електронними сервісами серед населення (виготовлення 
буклетів, розміщення інформації в ЗМІ тощо). 

В межах виконання зазначених заходів будуть  використовуватися також 
механізми:  

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих 
адміністративних послуг; придбання обладнання,  тощо);  

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання 
адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації 
земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація 
оперативного документообігу з такими органами.  

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні 
заходи:  

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та 
громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо 
організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при 
розширенні  Переліку послуг для ЦНАП та його ВРМ, при плануванні 
облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при 
щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;  

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним 
питанням функціонування ЦНАП.  

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням 
найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної 
політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.  



 
Витрати та джерела їх покриття 

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані 
надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання 
адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого 
бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ТГ; кошти проектів 
міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.  

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з 
обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного 
Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади. 

 
Очікувані результати 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:  
для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) 

необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та 
безбар’єрних умовах в належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених 
робочих місцях; 

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання 
адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з 
підвищення кваліфікації;  

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, 
покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого 
бюджету за надання адміністративних послуг.  

Наші очікувані стандарти:  
- усі мешканці громади не більше як за рік з дня ухвалення цієї Концепції 

матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його територіального 
підрозділу (у разі утворення), а також до ВРМ;   

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом 
тижня, в тому числі роботу ЦНАП у четвер до 20:00;  

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у 
приміщенні ЦНАП;  

- використання електронної системи керування чергою;  
- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних 

послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин міської 
ради.  

Термін реалізації – 2020-2022 рр. 
 

 
 

Секретар ради        О.В. Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія  8 скликання  

05 червня 2020 року       №  2886 
 
Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг Баранівської 
міської  ради із віддаленими робочими 
місцями та затвердження Положення й 
графіків їх роботи 

 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 
покращення якості надання адміністративних послуг на території Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади в рамках співробітництва з 
Програмою «U-LEAD з Європою»: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент 2 
«Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 
поінформованості населення про місцеве самоврядування» (Раунд 4) згідно з 
угодою від 12 березня 2020 року № 858, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:  

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Баранівської 
міської ради як постійно діючий робочий орган (далі - ЦНАП) згідно з 
додатком 1. 

2. Визначити місця розташування ЦНАП за адресою: вул. 
Соборна,12, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 
12701. 

3. Утворити  віддалені робочі місця ЦНАП Баранівської міської ради,  
розташованих за адресами: вул. Промислова, 3, смт. Полянка, Баранівський 
район, Житомирська область, Україна, 12742; вул. Поліська, 24, с. Глибочок, 
Баранівський район, Житомирська область, Україна,12745; вул.  Новоград-
Волинська, 88а, с. Рогачів, Баранівський район, Житомирська область, 
Україна, 12717; вул. Центральна, 48, с. Кашперівка, Баранівський район, 
Житомирська область, Україна, 12741.  

4. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради як постійно діючий робочий орган згідно з 
додатком 2. 

5. Затвердити графік роботи Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради та його віддалених робочих місць згідно з 
додатком 3. 
         5.    Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
05.05.2017 р. № 292. 
 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
етики (Підгурський М.П.) 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до рішення  44 сесії  
8 скликання міської ради  
від 05.06.2020 р.  №  2886 
 

Структура ЦНАП Баранівської міської ради (робочий орган) 
 

1. Відділ організації надання адміністративних послуг Баранівської міської 
ради - координація діяльності робочого органу. 

2. Представники управлінь та відділів Баранівської міської ради, які працюють 
через ЦНАП : соціального захисту населення, містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності,  благоустрою та житлово-комунального 
господарства,  особи, уповноваженні на вчинення нотаріальних дій, - старости. 

3. Представники суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють 
через ЦНАП : Баранівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) 
Управління обслуговування громадян в Житомирській області Головного управління 
Пенсійного фонд України, відділ у Баранівському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області, Баранівське районне управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області, Управління праці та соціального 
захисту населення Баранівської районної державної адміністрації, Баранівська районна 
філія Житомирського обласного центру зайнятості, Баранівський районний відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Баранівський районний сектор 
Управління Державної міграційної служби України. 

 

Секретар ради        О.В. Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення  44 сесії  
8 скликання міської ради  
від 05.06.2020 р. №  2886 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської ради 
як постійно діючий робочий орган 

 
1. Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської  ради (далі – 
Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються 
адміністративні послуги згідно з затвердженим міською радою Переліком. 
Центр розташований за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка, Баранівський 
район, Житомирська область, Україна, 12701. 
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається 
міською радою. 
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні 
послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-
правовими актами. 
4. Основні завдання Центру: 
1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам 
та суб’єктам господарювання адміністративних послуг; 
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення 
якості їх надання; 
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 
надання послуг у Центрі; 
4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та 
законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-
правових актів. 
5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії 
адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, 
передбачених законодавством, безпосередньо суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 
6. У Центрі здійснюється прийняття звернень громадян суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 
7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень 
(з визначенням графіку та інших умов) прийом здійснюється представниками 
органів владних повноважень та іншими суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 
8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, 
виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж 
канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких 



здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація 
матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення). 
9. Керівником Центру як постійно діючого робочого органу є начальник 
відділу організації надання адміністративних послуг. 
10. Основні завдання керівника Центру: 
1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та 
визначення сфер їх відповідальності; 
2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 
надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й 
підвищення ефективності роботи Центру; 
3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, 
установами, організаціями; 
4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  
залучаються до його роботи; 
5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із 
засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення 
інформаційних заходів; 
6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій 
щодо матеріально-технічного забезпечення Центру та щодо преміювання 
працівників; 
7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-
правових актів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 
міського голови; 
8) виконання функцій адміністратора Центру; 
9) персональна відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання 
трудової/службової дисципліни; 
10) надання пропозицій до перспективного та квартального планів роботи 
виконавчому комітету; 
11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, 
подання їх на затвердження в установленому порядку; 
12) звітування про проведену роботу Центру; 
13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації 
працівників ЦНАП; 
14) виконання інших повноважень згідно з актами законодавства та цим 
Положенням.  
11. Посадовий склад Центру визначається розпорядженням міського голови. 
Усі посадові особи виконавчих органів Ради, які включені до посадового 
складу Центру як суб’єкти надання адміністративних послуг, здійснюють 
повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог 
щодо організації надання адміністративних послуг через Центр 
підпорядковуються начальнику відділу організації надання адміністративних 
послуг як керівнику Центру. 
12. Адміністратори Центру є посадовими особами органу місцевого 
самоврядування – відділу організації надання адміністративних послуг міської 
ради.  
13. Основними завданнями адміністратора є: 



1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 
адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі; 
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 
адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг; 
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення 
про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 
надання адміністративних послуг; 
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх 
надання; 
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних 
послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень; 
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом; 
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 
передбачених законом; 
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень. 
14. Адміністратор  виконує  інші повноваження відповідно до посадової 
інструкції. 
15. Адміністратор має іменний штамп із зазначенням його прізвища, імені, по 
батькові та найменування Центру. 
16. Адміністратор має право: 
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому 
законом порядку; 
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах 
місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 
адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних 
послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних 
послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень; 
4) посвідчувати власним підписом і штампом копії (фотокопії) документів і 
виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання 
адміністративної послуги; 
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з 
метою забезпечення ефективної роботи Центру. 
17. За роботу віддалених робочих місць, утворених у складі Центру (далі - 
ВРМ), відповідають адміністратори, на яких покладено відповідні посадові 
обов’язки. 
18. ВРМ розташовані за адресами: 
 
1) вул. Промислова, 3, смт. Полянка, Баранівський район, Житомирська 
область, Україна, 12742;  
2) вул. Поліська, 24, с. Глибочок, Баранівський район, Житомирська область, 
Україна,12745; 



3) вул.  Новоград-Волинська, 88а, с. Рогачів, Баранівський район, 
Житомирська область, Україна, 12717;  
4) вул. Центральна, 48, с. Кашперівка, Баранівський район, Житомирська 
область, Україна, 12741.  
19. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі 
звертається до адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – 
до представника суб’єкта надання адміністративних послуг. 
20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями. 
21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за 
рішенням міської ради у громаді можуть бути створені територіальні 
підрозділи Центру та віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі – 
виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні 
послуги відповідно до затвердженого міською радою Переліку 
адміністративних послуг. 
22. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 
адміністративних послуг, що надаються через Центр та визначається 
Регламентом роботи Центру відповідно до вимог чинного законодавства. 
23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 
здійснюється за рахунок державного та міського бюджетів, а також з інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
24. Прикінцеві положення: 
1) після введення в експлуатацію будівлі «Прозорого офісу» юридичною 
адресою ЦНАП і всіх його структурних підрозділів визначити адресу: вулиця 
Звягельська, 7Б, місто Баранівка, Баранівський район, Житомирська область. 
 
 
Секретар ради      О. В. Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення  44 сесії  
8 скликання міської ради  
від 05.06.2020 р.  №  2886 
 

ГРАФІК РОБОТИ 
Центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, 

розташованого за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка, Баранівський 
район, Житомирська область, Україна, 12701 

 
ДНІ ПРИЙОМУ 

 
ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок  09.00 - 16.00 
Вівторок  09.00 - 16.00 
Середа  09.00 - 16.00 
Четвер  09.00 - 20.00 
П’ятниця  09.00 - 16.00 
Субота, неділя Вихідні дні 

ЦНАП  працює без перерви на обід 
 

ГРАФІК РОБОТИ 
віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг 

Баранівської міської ради, розташованих за адресами:  вул. Промислова, 
3, смт. Полянка, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 

12742; вул. Поліська, 24, с. Глибочок, Баранівський район, Житомирська 
область, Україна,12745; вул.  Новоград-Волинська, 88а, с. Рогачів, 
Баранівський район, Житомирська область, Україна, 12717; вул. 

Центральна, 48, с. Кашперівка, Баранівський район, Житомирська 
область, Україна, 12741.  

 
ДНІ ПРИЙОМУ 

 
ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок  08.00 - 16.00 
Вівторок  08.00 - 16.00 
Середа  08.00 - 16.00 
Четвер  08.00 - 16.00 
П’ятниця  08.00 - 16.00 
Субота, неділя Вихідні дні 

Перерва на обід 13.00-14.00 
 
 
Секретар ради      О. В. Самчук  

  
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія  8 скликання  

 
05 червня 2020 року       №  2887 
 
Про затвердження Регламенту 
роботи  Центру надання 
адміністративних послуг 
Баранівської   міської ради 
 
 

Керуючись ст.ст. 25, 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 01 
серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного Регламенту центру 
надання адміністративних послуг» (зі змінами) , міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради (додається).  

  
2. Визнати такими, що втратило чинність рішення міської ради від 

08.06.2017  № 345 «Про затвердження Регламенту центру надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
етики (Підгурський М.П.)     

 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРЖЕНО 
рішення 44 сесії 8 скликання 
міської ради 
від  05.06.2020 р.  № 2887 

 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

РОБОТИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг Баранівської 
міської ради Баранівського району Житомирської області (далі – Регламент) 
встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі 
– центр), зокрема, порядок дій адміністраторів центру та суб’єктів надання 
адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг. 

1.2. Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності 
керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 
року № 5203-VI, постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 01.08.2013 
року «Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів України № 
523-р від 16.05.2014 року «Про деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних 
послуг»,  іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання 
адміністративних послуг. 

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому 
Законом України «Про адміністративні послуги». 

1.4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням 
сесії Баранівської міської ради Баранівського району Житомирської області. 

1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для  виконання усіма 
працівниками виконавчих органів Баранівської міської  ради, представниками 
місцевих/регіональних дозвільних органів, органів виконавчої влади, які 
здійснюють прийом у Центрі.  

1.6. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну 
послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і 
технологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа,  
органом, якому вона підпорядковується. 

1.7. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної 
послуги, керівник адміністративного органу готує відповідні зміни до реєстру 
адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для 
прийняття відповідного рішення - внесення змін до цих документів або 
вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних 
карток. 

1.8. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної 
послуги, яка надається через центр та передача результату надання 
адміністративної послуги заявнику здійснюється виключно в центрі. 



1.9. Видача документів в центрі здійснюється адміністраторами в порядку, 
визначеному законодавством. 

1.10. Графік роботи центру  затверджується рішенням виконавчого комітету 
міської ради. 

 
РОЗДІЛ 2. ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦНАП 

 
2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині м. Баранівка або іншому 

зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною 
інфраструктурою. 

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з 
найменуванням ЦНАП та табличка з інформацією про його місцезнаходження, 
графік роботи тощо. 

Графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених 
робочих місць адміністраторів такого центру (в разі їх утворення) 
затверджується органом, що утворив центр (Баранівська міська рада), з 
урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону 
України “Про адміністративні послуги”. 

Вхід до приміщень центру, який має сходи, повинен бути облаштований 
пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення 
дитячих колясок. 

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням 
потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах 
колісних, та інших маломобільних груп населення. 

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної 
стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно 
позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких 
перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом 
України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. 
Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами 
відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих 
вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце 
розташування центру. 

2.2. Приміщення ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини. 
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, 

інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. 
Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру. 

Відкрита частина включає: 
сектор прийому; 
сектор інформування; 
сектор очікування; 
сектор обслуговування. 
Відкрита частина розміщується на першому або другому поверсі будівлі 

за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі. 

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, 
пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів 



звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації 
(телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження 
документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). 

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. 
Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита 

частина. 
2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. 

У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів 
звернення з питань роботи центру. 

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення 
суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. 

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або 
інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, 
вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. 

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, 
комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується 
канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних 
документів. 

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо 
якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор 
інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче 
місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема 
скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і 
пропозицій. 

2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа 
якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру 
протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в 
достатній кількості стільцями, кріслами тощо. 

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень в 
центрах, утворених при виконавчих органах міських міст районного значення, 
-  не менш як 10 місць. 

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою 
системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого 
віку та тих, що мають вади зору. 

У приміщеннях центру, його територіальних підрозділів, у 
приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, 
створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору 
(зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-
термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування). 

2.6. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом 
відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування 
суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за 
принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому 
суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням 
номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора 
центру. 

2.7. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його 
територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче 
місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та 



комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів 
центру. 

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для 
центрів, утворених 

при виконавчих органах міських міст районного значення, - не менш як 
50 кв. метрів. 

2.8. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах 
розміщується інформація, зокрема, про: 

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження 
його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в 
разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, 
електронної пошти; 

графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених 
робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, 
вихідні дні); 

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його 
територіальні підрозділи, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх 
утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг; 

строки надання адміністративних послуг; 
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за 

отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення; 
платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 
супутні послуги, які надаються в приміщенні центру; 
прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, 

адресу електронної пошти; 
користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності); 
користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її 

наявності); 
положення про центр; 
регламент центру; 
графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами органу, що 

утворив центр (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру, його 
територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі 
місця адміністраторів). 

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його 
територіальні підрозділи, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх 
утворення), повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів 
звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його 
наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю 
життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин 
(законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через територіальні 
підрозділи центру, віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх 
утворення), затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб 
суб’єктів звернення. 

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, 
розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до 
них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру (веб-сайті органу, що утворив 
центр). 



2.11. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 
забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, 
шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших 
необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на 
інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та 
відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є 
зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та 
інших маломобільних груп населення. 

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам 
звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може 
залучатися перекладач жестової мови. 

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання 
адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники 
суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій. 

 
РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 

3.1. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити 
суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності 
внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру 
у сфері господарської діяльності). 

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання 
адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, 
що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення 
змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

3.3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які 
надаються Баранівською міською радою та її виконавчими органами 
затверджуються розпорядженням міського голови. 

 
РОЗДІЛ 4. РОБОТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

ЦЕНТРУ 
 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні 
інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування 
чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації 
роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може 
утворюватися інформаційний підрозділ. 

Інформаційний підрозділ центру також: 
інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність 

порушеного ним питання до компетенції центру; 
консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати 

(адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає 
інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору; 

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення 
до прийому їх адміністратором. 

4.2. Орган, що утворив центр (Баранівська міська рада), створює та 
забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, 



де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8. цього регламенту, а також 
відомості про місце розташування центру (його територіальних підрозділів, 
віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення), найближчі 
зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша 
корисна для суб’єктів звернення інформація. 

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на 
інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і 
вичерпною. 

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та 
копіювання. 

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру (його 
територіальних підрозділів, до адміністраторів, що працюють на віддалених 
робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку 
(телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується 
можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у 
спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом 
звернення спосіб. 

 
РОЗДІЛ 5. КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ В ЦНАП 

 
5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування 

суб’єктів звернення у ЦНАП (його територіальних підрозділах, на віддалених 
робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання 
утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою. 

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою 
суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за 
допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та 
очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може 
передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням 
його прізвища та імені). 

5.3. У центрі, його територіальних підрозділах, на віддалених робочих 
місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів 
звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній 
запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, його 
територіальних підрозділів, адміністраторів центру, що працюють на 
віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або 
електронної реєстрації на веб-сайті центру (сторінки на веб-сайті органу, що 
утворив центр). Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом 
попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. 

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, 
гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення. 

 
РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦНАП 

 
6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, 

необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет 
документів), та повернення документів з результатом надання 
адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється 



виключно в центрі або його територіальних підрозділах, віддалених робочих 
місцях адміністраторів (в разі їх утворення). 

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу 
документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, 
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, 
видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які 
оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються 
відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”. 

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у 
центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці 
адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного 
представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом 
вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку. 

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі 
подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 
числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 
органів місцевого самоврядування. 

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником 
(законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що 
посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. 

6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета 
документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби 
надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли 
суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення 
бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні 
недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. 

6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у 
якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих 
суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. 

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета 
документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного 
адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. 
Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах 
справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в 
електронній формі. 

6.8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів 
зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його 
повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також 
бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної 
послуги (в центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому робочому 
місці адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові 
звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або 
телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення 
спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій 
та/або електронній формі. 

6.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета 
документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або 



електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким 
здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі 
вхідного пакета документів. 

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених 
результатів надання адміністративних послуг у центрі, його територіальному 
підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися 
централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного 
документообігу) або окремо в центрі, його територіальному підрозділі та на 
віддаленому робочому місці адміністратора. 

6.10.  У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами 
поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта 
звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше 
наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета 
документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими 
засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 

6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру 
формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби 
здійснює її копіювання та/або сканування. 

6.12.  Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа 
про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, 
коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про 
проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), 
необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів 
надання адміністративних послуг. 

 
РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ  
(ВХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ) 

 
7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1.-6.10 цього 

регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 
наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів 
суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить 
питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про 
проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта 
надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням 
печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. 

7.2. Передача справ у паперовій формі від центру (його територіального 
підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) до 
суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, 
визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом 
робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання 
адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання 
відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного 
зв’язку або в інший спосіб. 

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги 
зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, 
прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про 
проходження справи. 



7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних 
послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється 
адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням 
керівника центру. 

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 
1) своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку 

розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час 
розгляду справи; 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі 
шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про 
хід розгляду справи. 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду 
справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру 
невідкладно інформує про це керівника центру. 

 
РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДАЧА ВИХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ 

СУБ’ЄКТОВІ ЗВЕРНЕННЯ 
 
8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не 

пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання 
адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його 
до центру (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця 
адміністратора (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про 
проходження справи. 

8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного 
пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної 
послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом 
внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також 
до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. 

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення 
особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному 
представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або 
засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, 
передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. 

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом 
звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому 
документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в 
матеріалах справи. 

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього 
способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в 
центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові 
звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про 
місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної 
інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного 
строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання. 

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, 
адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в 



журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний 
пакет документів та передає його суб’єктові звернення. 

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання 
адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах 
повноважень адміністратори і керівник центру. 

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в 
паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) 
формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що 
утворив центр) за рішенням органу, що утворив центр, може зберігатися в 
приміщенні центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де 
розміщено віддалене робоче місце адміністратора. 

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних 
реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі. 

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним 
підрозділом, адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому 
місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом 
центру. 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної 
послуги. 

РОЗДІЛ 9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ, 

АДМІНІСТРАТОРА ЦЕНТРУ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВІДДАЛЕНОМУ 
РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 
9.1. Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, 

віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом, що утворив 
центр, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1 і 2.4. цього регламенту, 
та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде 
ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться. 

Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора 
розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення 
належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до такої будівлі. 

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що 
передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів 
(комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним 
забезпеченням та вільним доступом до Інтернету. 

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується 
шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем 
проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за 
іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть 
надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого 
місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного 
віддаленого місця визначається органом, який прийняв рішення про утворення 
центру надання адміністративних послуг. 

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні 
послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця 
адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за 



висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

9.2. У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де 
розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення 
актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних 
послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 2.4. цього регламенту. 

9.3. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене 
робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця 
адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами 
звернень. 

 
РОЗДІЛ 10. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ, 
АДМІНІСТРАТОРА ЦЕНТРУ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВІДДАЛЕНОМУ 

РОБОЧОМУ МІСЦІ,  УТВОРЕНИХ В ОБ’ЄДНАНІЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

 
10.1. Територіальний підрозділ центру, що утворений в об’єднаній 

територіальній громаді, адміністратор центру, що працює на віддаленому 
робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох 
старостинських округів. 

10.2. За рішенням міської ради, що утворила центр, окремі функції 
адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, 
видачою результатів надання адміністративних послуг або наданням 
адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою. 

 
 
Секретар ради        О.В. Самчук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

44 сесія 8 скликання 
05 червня 2020 року                                                                № 2888 

Про внесення змін до рішення  
27-ї сесії 8 скликання міської ради  
від 21.12.2018 року № 1560  
«Про затвердження структури  
та загальної чисельності працівників  
апарату міської ради та її виконавчих  
органів» 

  
На виконання рішення 44 сесії 8 скликання міської ради від 05.06.2020 

р.  № 2886 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради з віддаленими робочими місцями та затвердження 
Положення й графіків їх роботи», керуючись статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування структури, 
вдосконалення та забезпечення ефективної роботи Баранівської міської ради, 
в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою»: програма для 
України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних 
послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» (Раунд 4) згідно з угодою від 12 березня 2020 року № 858,  
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести зміни до рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 
21.12.2018 року №1560 «Про затвердження структури та зальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів» , а саме: 
перейменувати структурний підрозділ «Центр надання адміністративних 
послуг» на «Відділ організації надання адміністративних послуг» та 
затвердити його структуру та загальну чисельність (Додаток 1). 
 
 2. Вивести зі структури апарату Баранівської міської ради реєстраційну  
службу та  сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб реєстраційної 
служби та посади: 
 
2.1. Начальник – 1 посада; 
2.2. Державний реєстратор – 2 посади; 
2.3. Завідувач – 1 посада; 



2.4. Паспортист – 2 посади. 
 
 3. Додаток 1 до рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 21.12.2018 
року №1560 «Про затвердження структури та зальної чисельності працівників 
апарату міської ради та її виконавчих органів» викласти у новій редакції  
(Додаток 2). 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики (Підгурський М.П.) 

 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
Додаток 1 
до рішення 44 сесії  
8 скликання міської ради  
05.06.2020 р.  № 2888 
 
 

Структура 
 та загальна чисельність відділу організації надання адміністративних послуг  

 
 

№ 
з/
п 

Назва структурного підрозділу, найменування посади  
Кількість 
штатних 
одиниць 

1 Відділ організації надання адміністративних послуг  
 Начальник   1 
 Адміністратор  3 
 Разом 4 
 Сектор реєстрації місця проживання  
 Завідувач 1 
 Провідний спеціаліст 2 
 Разом 3 
 Сектор державної реєстрації  
 Завідувач 1 
 Державний реєстратор 2 
 Разом 3 
 Всього  10 

 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                           О.В.Самчук 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення 44 сесії  
8 скликання міської ради  
05.06.2020 р.  №  2888 

 
Структура 

 та загальна чисельність апарату міської ради   
 

№ 
з/
п 

Назва структурного підрозділу, найменування посади  
Кількість 
штатних 
одиниць 

1 Керівництво  міської ради   
 Міський голова 1 
 Секретар міської ради 1 
 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
1 

 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

2 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 
 Староста 12 
 Разом: 18 
 Відділи міської ради  
2 Відділ організаційно-кадрової роботи  
 Начальник  1 
 Головний спеціаліст  з організаційної роботи 1 
 Головний спеціаліст з питань кадрової роботи 1 
 Провідний спеціаліст по діловодству та контролю 1 
 Провідний спеціаліст з інформаційної роботи 1 
 Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,   

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
1 

 Спеціаліст  1 
 Інженер - програміст 1 
 Разом: 8 
3 Юридичний сектор  
 Завідувач  1 
 Юрисконсульт   1 
 Разом: 2 
4 Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

інвестицій та закупівель 
 

 Начальник  1 
 Головний бухгалтер 1 
 Головний спеціаліст з економічних питань 1 



 Головний спеціаліст з публічних закупівель 1 
 Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку 4 
 Разом: 8 
5 Відділ фінансів  
 Начальник  1 
 Заступник начальника  1 
 Головний спеціаліст з бюджетних питань 1 
 Головний спеціаліст з планування доходів  1 
 Провідний спеціаліст з планування видатків 2 
 Разом: 6 
6 Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства  
 Начальник 1 
 Головний спеціаліст з житлово-комунального господарства  1 
 Головний спеціаліст з питань енергетики та охорони 

навколишнього середовища 
1 

 Головний спеціаліст з організації ефективного використання 
енергії 

1 

 Бухгалтер 2 
 Завідувач ринку 1 
 Паспортист 1 
 Контролер касир 1 
 Механік по транспорту 1 
 Контролер ринку 1 
 Технік-електрик 2 
 Водій автотранспортних засобів 7 
 Тракторист  3 
 Вантажник 6 
 Двірник  11 
 Робітник з благоустрою 5 
 Прибиральник територій 7 
 Робітник з обслуговування місць поховань 5 
 Звалювальник дерев 1 
 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 1 
 Разом: 59 
7 Відділ організації надання адміністративних послуг  
 Начальник   1 
 Адміністратор  

 
3 

 Сектор реєстрації місця проживання  
 Завідувач 1 
 Провідний спеціаліст 2 



 Сектор державної реєстрації   
 Завідувач 1 
 Державний реєстратор 2 
 Разом 10 
8 Служба господарського забезпечення  
 Інженер з охорони праці 1 
 Діловод 12 
 Секретар керівника 1 
 Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 1 
 Радник 1 
 Сторож 2 
 Опалювач 12 
 Прибиральник службових приміщень 2 
 Разом: 32 
 Всього  143 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                           О.В.Самчук 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                          №2889 
 
Про відділ організації надання  
адміністративних послуг  
Баранівської міської ради 

  
На виконання рішення 44 сесії 8 скликання міської ради від 05.06.2020 

р. № 2886 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради з віддаленими робочими місцями та затвердження 
Положення й графіків їх роботи», керуючись статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», в рамках співробітництва з Програмою 
«U-LEAD з Європою»: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 
«Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 
поінформованості населення про місцеве самоврядування» (Раунд 4) згідно з 
угодою від 12 березня 2020 року   № 858,  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про відділ організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про сектор реєстрації місця проживання 
відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  
(Додаток 2). 

3. Затвердити Положення про сектор державної реєстрації відділу 
організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  
(Додаток 3). 

4. Визначити, що сектор реєстрації місця проживання відділу  
організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  
розміщується  за адресою: вулиця Соборна, 22, місто Баранівка, Баранівський 
район, Житомирська область. 

5. Визначити, що сектор державної реєстрації відділу  організації 
надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  розміщується  за 
адресою: вулиця Соборна, 12, місто Баранівка, Баранівський район, 
Житомирська область.  

6. Керівництво Центру надання адміністративних послуг і 
координацію його діяльності та інших структурних підрозділів, а також 
суб’єктів надання адміністративних послуг, що працюють в Центрі покласти 



на начальника відділу організації надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради.  

7. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради попередити 
працівників персонально про наступне вивільнення, відповідно до статті 492 
Кодексу законів про працю України. 

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

9. Визнати таким, що втратили чинність рішення 5 сесії 7 скликання 
міської ради від 14.04.2016 року  №  171 «Про створення сектору реєстрації 
місця проживання фізичних осіб Баранівської міської ради» та рішення 7 сесії 
8 скликання міської ради від 08.06.2017 року № 347 «Про внесення змін до 
Положення про сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб 
Баранівської міської ради та затвердження його в новій редакції».   

10. Після введення в експлуатацію будівлі «Прозорого офісу» 
юридичною адресою ЦНАП і всіх його структурних підрозділів визначити 
адресу: вулиця Звягельська, 7Б, місто Баранівка, Баранівський район, 
Житомирська область.            

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики (Підгурський М.П.) 
 
 
 

Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 1 
          до рішення 44 сесії  
          8 скликання міської ради  
          05.06.2020 р.   № 2889 
 

 
Положення 

про відділ організації надання адміністративних послуг  
Баранівської міської ради 

 
1. Загальні положення 

 
1.1.Відділ організації надання адміністративних послуг Баранівської 

міської ради  (далі – відділ) є структурним підрозділом Баранівської міської 
ради, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного 
забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – 
Центр або ЦНАП), і на який покладаються керівництво та відповідальність за 
організацію діяльності такого Центру. 

1.2.Відділ є підконтрольним і підзвітним міській раді, 
підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові та першому 
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується першому заступнику 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків. 

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу 
приймається міською радою. 

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні 
послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-
правовими актами. 
 

2. Завдання і функції 
 
2.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг, забезпечує організацію надання адміністративних 
послуг; 
2.2.  узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 
до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення та подає їх на 
розгляд міського голови та депутатів Баранівської міської ради; 
2.3. здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання 
адміністративних послуг; 
2.4. забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до Закону 
України «Про надання адміністративних послуг»; 



 2.5.  надає вичерпну інформацію щодо необхідного переліку документів для 
отримання адміністративних послуг; 
 2.6.  приймає та видає документи пов’язані з наданням адміністративних 
послуг; 
2.7. приймає участь у професійному навчанні та стажуванні працівників 
відділу; 
2.8. у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного 
характеру; 
2.9. організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 
мінімальної кількості відвідувань; 
2.10. забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг; 
2.11. забезпечує інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок 
надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора; 
2.12. розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської 
ради, доручень, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції 
відділу; 
2.13. вживає заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в 
електронній формі; 
2.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 
2.15. опрацьовує звернення і запити народних депутатів України та депутатів 
міської ради; 
2.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; 
2.17. постійно інформує населення громади про стан здійснення визначених 
законом повноважень; 
2.18.   організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 
використання документів; 
2.19.  організовує роботу з координації діяльності інших суб’єктів надання 
адміністративних послуг, які працюють у ЦНАП міської ради; 
2.20. координує роботу віддалених робочих місць (далі – ВРМ); 
2.21. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 
 

3. Права відділу 
 

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
або організаціями в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.    

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому 
законом порядку. 

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої 
влади для належного надання адміністративних послуг. 
 

4. Структура відділу 
 

4.1. Структура Відділу затверджуються рішенням міської ради. 
4.2. Відділ утворюється з посадових осіб місцевого самоврядування: 

начальника відділу, завідувача сектору державної реєстрації, завідувача 



сектору реєстрації місця проживання, адміністраторів, державних 
реєстраторів сектору державної реєстрації, провідних спеціалістів сектору 
реєстрації місця проживання. 

4.3. Начальник відділу, завідувачі секторів, адміністратори, державні 
реєстратори та інші працівники призначаються на посаду та звільняються з 
посади міським головою відповідно до чинного законодавства. 

4.4. На час відсутності начальника Відділу, виконання його обов’язків 
покладається на завідувача сектору за розпорядженням Баранівського 
міського голови. 

4.5. Посадові інструкції працівників Відділу відповідно до розподілу 
обов’язків у встановленому порядку затверджуються міським головою за 
погодженням начальника Відділу  . 

4.6. Посадові особи відділу здійснюють функції адміністратора. 
 

5. Організація роботи 
 

5.1. Відділ очолює начальник, який одночасно є й керівником ЦНАП. 
Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу: повна   вища   освіта   
відповідного професійного  спрямування   за   освітньо-кваліфікаційним   
рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи 
на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 2 років. 

5.2. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ: 
1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності відділу; 
2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення 
ефективності роботи відділу; 

3) координує діяльність посадових осіб відділу та представників інших 
структурних підрозділів, ВРМ та суб'єктів надання адміністративних послуг, 
контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків; 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із 
засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних 
заходів; 

5) сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції 
міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення відділу; 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; 
7) представляє відділ серед інших виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; 
8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу; 
9) здійснює керівництво Центром надання адміністративних послуг 

Баранівської міської ради  як постійно діючого робочого органу; 
10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та 

положенням про відділ. 
5.3. Основними завданнями адміністратора є: 



1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій 
щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 
адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України “Про захист персональних даних”; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення 
про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 
надання адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 
суб’єктами їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом; 
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом; 
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення 

стягнень. 
5.4.Адміністратор має право: 
1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних 

послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та 
інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом 
порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою 
надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення; 

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 
порушень; 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою  копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для 
надання адміністративної послуги; 

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття 
заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу. 

5.5. Державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис якої 
встановлює Міністерство юстиції України. Державний реєстратор самостійно 
приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації 
прав та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених 
законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність 
згідно із законом.  

5.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань», з прийому документів для надання 



адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання 
можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 
Закону України «Про адміністративні послуги».  

5.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», з прийому документів для надання адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації прав та видачі оформлених результатів їх надання  
можуть виконувати адміністратори  ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону 
України «Про адміністративні послуги».  

5.8. На державного реєстратора може покладатися функція 
адміністратора ЦНАП.  
 

6. Відповідальність 
 

6.1. Посадові особи відділу несуть: 
1) персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань і здійснення ними своїх повноважень; 
2)  дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність за порушення законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг у встановленому законом порядку; 

3) персональну відповідальність за збереження інформації про 
персональні дані. 
 
 
Секретар ради      О.В. Самчук  



           Додаток 2 
         до рішення 44 сесії  
         8 скликання міської ради  
         від 05.06.2020р.  №2889 
 

Положення  
про сектор реєстрації місця проживання  відділу  організації надання 

адміністративних послуг Баранівської міської ради 
 

1. Загальні положення 
  
1.1. Сектор реєстрації місця проживання осіб (далі – Сектор) є 

структурним підрозділом відділу організації надання адміністративних  
послуг Баранівської міської ради. 

1.2. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним 
Баранівській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, першому 
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
начальнику відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської 
міської ради. 

1.3. Сектор у роботі керується Конституцією України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України 
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», постановами Кабінету Міністрів України, іншими відповідними 
законодавчими та нормативно-правовими актами, рішеннями Баранівської  
міської ради, її виконавчого комітету, розпорядчими документами, а також 
цим Положенням. 

1.4 Завідувач Сектору  та спеціалісти Сектору призначаються на посаду 
та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

1.5. Структура Сектору затверджується рішенням Баранівської міської 
ради. 

1.6. Сектор має печатку із своїм найменуванням,  штамп реєстрації місця 
проживання особи, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, штамп 
реєстрації місця перебування особи, штамп «анульовано». 
  

2. Мета діяльності, функції та завдання Сектору 
  

2.1. Метою діяльності Сектору є забезпечення виконання органами 
місцевого самоврядування завдань і функцій у сфері реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та даним 
Положенням. 

2.2. Основними функціями та завданнями Сектору є забезпечення 
реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у 



сфері  регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним 
вибором місця проживання, на засадах: 

2.2.1. Дотримання законодавства з питань здійснення реєстрації, зняття 
з реєстрації місця проживання та законодавства у сфері захисту персональних 
даних. 

2.2.2. Взаємодії між реєстрами територіальних громад інших 
адміністративно-територіальних одиниць та Єдиним демографічним 
реєстром. 

  
3. Повноваження Сектору 

  
3.1. У межах своїх повноважень Сектор забезпечує: 
3.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади. 
3.1.2. Реєстрацію місця проживання/перебування осіб на території, на 

яку поширюються повноваження Баранівської міської ради . 
3.1.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на 

території, на яку поширюються повноваження Баранівської міської ради . 
3.1.4. Передачу інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру. 
3.1.5. Внесення в установленому законом порядку відомостей до 

Єдиного державного демографічного реєстру. 
3.1.6. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця 

проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 
16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі 
картки, за встановленими формами. 

3.1.7. Надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця 
проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого 
було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного 
дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-
територіальній одиниці. 

3.1.8. Передачу протягом семи календарних днів інформації про 
реєстрацію /зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до 
територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування на 
паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення 
до Єдиного державного демографічного реєстру. 

3.1.9. Подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носії 
відомостей про виборців (осіб) відділу ведення Державного реєстру виборців 
Баранівської районної державної адміністрації, на підставі яких здійснюється 
періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців. 

3.2. У межах своїх повноважень Сектор: 
3.2.1. Є розпорядником реєстру територіальної громади. 
3.2.2. Проводить розробку проектів рішень міської ради, виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови у межах повноважень, визначених 
законодавством та цим Положенням. 

3.2.3. За дорученням міського голови, розглядає звернення фізичних та 
юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Сектору, відповідно до 
норм чинного законодавства України. 



3.3. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством 
України. 
  

4. Права Сектору 
4.1. Сектор має право: 
4.1.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів 

міської ради, державних органів, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

4.1.2. За необхідності, залучати спеціалістів інших виконавчих органів 
міської ради, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що 
належать до його компетенції. 

4.1.3. Вносити пропозиції керівництву відділу  організації надання 
адміністративних послуг щодо вдосконалення роботи Сектору. 

4.1.4. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших 
заходів з питань, що належать до компетенції Сектору. 

4.1.5. Надавати пропозиції щодо скликання в установленому порядку 
наради з питань, що належать до його компетенції. 

4.1.6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 

  
5. Керівництво Сектором 

  
5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою відповідно до норм чинного 
законодавства. Завідувач Сектору  в своїй діяльності підконтрольний та 
підзвітний начальнику відділу організації надання адміністративних послуг. 

 На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має повну вищу 
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), вільне 
володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 
менше 2 років. 

5.2. Повноваження завідувача Сектору : 
5.2.1. Має повноваження адміністратора. 
5.2.2. Керує діяльністю Сектору, забезпечує реалізацію завдань та 

функцій, що на нього покладені, діє від імені Сектору. 
5.2.3. Планує роботу Сектору, визначає напрямки діяльності, шляхи 

вдосконалення й підвищення ефективності роботи Сектору. 
5.2.4. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками 

Сектору, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, проводить аналіз 
результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності 
Сектору. Вимагає від працівників Сектору чіткого виконання функцій та 
обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, 
трудовим законодавством та іншими нормами законодавства. 

5.2.5. Подає пропозиції начальнику відділу організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо штатного розпису 
Сектору та внесення змін до нього. 



5.2.6. Розробляє посадові інструкції працівників Сектору та подає їх на 
погодження начальнику відділу організації надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради для подальшого затвердження міським головою, 
забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а 
також порушує питання перед начальником відділу організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо застосування 
заохочень. 

5.2.7. Порушує перед начальником відділу  організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради питання притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівників Сектору в разі неналежного 
виконання ними посадових обов’язків. 

5.2.8. У процесі реалізації завдань та функцій Сектору забезпечує його 
взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, державними 
органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. 

5.2.9. Звітує про проведену Сектором роботу в порядку, визначеному 
законодавством України. 

5.2.10. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, 
що затверджується міським головою. 

5.2.11. За потребою виконує функції працівника з реєстрації та зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці з повноваженнями адміністратора . 

5.2.12. Несе персональну відповідальність за невиконання покладених 
на Сектор завдань. 

5.2.13. Забезпечує, організовує та контролює ведення діловодства у 
Секторі у відповідності до вимог законодавства. 

5.2.14. На час відсутності завідувача Сектору його очолює спеціаліст 
Сектору, згідно розпорядження міського голови. 

 
6. Взаємодія 

  
 6.1.   Сектор, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з 

виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, депутатами, 
постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими 
органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, 
організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 

  
 
 
 

Секретар ради      О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 3 
          до рішення 44 сесії  
          8 скликання міської ради  
          від 05.06.2020  №  2889 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор державної реєстрації відділу організації надання 

адміністративних послуг  Баранівської міської ради 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Сектор державної реєстрації відділу організації надання адміністративних 
послуг  Баранівської міської ради (далі – Сектор) є  структурним підрозділом 
відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської 
ради. 
1.2. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Баранівській 
міській раді, її виконавчому комітету, Баранівському міському голові, 
підпорядкованим першому заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради та начальнику відділу організації надання 
адміністративних послуг  Баранівської міської ради.  
1.3. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та 
її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим 
Положенням.  
1.4. Сектор має відповідні печатки, необхідні для виконання, покладених на 
нього повноважень та обов’язків.   
1.5. Завідувач сектору  та державні реєстратори  Сектору призначаються на 
посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
1.6. Сектор утримується за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської 
ради. Гранична чисельність працівників Сектору затверджується рішенням 
сесії Баранівської міської ради . 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ 
 

2.1. Метою діяльності Сектору є реалізація державної політики у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної реєстрації юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців  на 
території об’єднаної громади, в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та даним 
Положенням. 



2.2.  Основними  завданнями  Сектору є: 
2.2.1.Забезпечення виконання покладених на органи місцевого 
самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень,  державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. 
2.2.2.Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у 
сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
2.2.3.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань. 
2.2.4.Забезпечення, у межах своїх повноважень, захисту прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб. 
2.2.5. Надання консультацій, прийом документів, здійснення перевірки 
документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмов,  
проведення реєстраційних дій у сферах державної реєстрації  речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень,  державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців, видача результатів надання адміністративних 
послуг у даних сферах. 
2.2.6.Забезпечення формування реєстраційних справ та організація передачі за 
їх місцем зберігання.  
2.2.7.Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної 
політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців. 
2.2.8. Забезпечення захисту персональних даних. 
2.2.9.Здійснення інших повноважень, передбачених Законами України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань».  
2.3. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 
виконавчим комітетом Баранівської міської ради та його структурними 
підрозділами, іншими органами місцевого самоврядування, районними 
державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, 
організаціями, об’єднаннями громадян. 

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
 

3.1. Сектор  очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади 
Баранівський міський голова, у порядку, визначеному законодавством.  

       На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має повну 
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), вільне 
володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 



самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 
менше 2 років, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним 
Міністерством юстиції України.  
 3.1.1. Завідувач Сектору здійснює керівництво його діяльністю, у межах 
наданих повноважень, несе персональну відповідальність за організацію 
діяльності  Сектору.   
3.1.2. Організовує роботу Сектору  щодо виконання покладених на нього 
завдань, надає пропозиції щодо удосконалення роботи Сектору. 
3.1.3. Вносить пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису  
Сектору. 
3.1.4. У процесі реалізації завдань та функцій Сектору забезпечує взаємодію  з 
іншими виконавчими органами міської ради. 
3.1.5.Організовує виконання рішень Баранівської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпоряджень Баранівського міського голови, першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
начальника відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської 
міської ради. 
3.1.6. Розробляє посадові інструкції працівників Сектору та подає їх на 
погодження начальнику відділу організації надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради для подальшого затвердження міським головою, 
забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а 
також порушує питання перед начальником відділу організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо застосування 
заохочень та стягнень. 
3.1.7. Має  повноваження адміністратора, здійснює прийом громадян, 
проводить  державну реєстрацію  юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців 
та організовує видачу результатів надання адміністративних послуг у даній 
сфері. 
3.1.8. Здійснює функції державного реєстратора у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців.   
3.1.9. Використовує   відомості  реєстрів, автоматизованих інформаційних 
систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є 
державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі 
відомості, що містять персональні дані особи, а також відомості, отримані у 
порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та 
інформаційними системами державних органів. 
3.1.10. На час відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує 
державний реєстратор  Сектору, згідно розпорядження міського голови. 
3.1.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, 
рішеннями  виконавчого комітету, розпорядженнями Баранівського міського 
голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 



органів ради, начальника відділу організації надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради, цим Положенням. 
 
 

4. КОМПЕТЕНЦІЯ СЕКТОРУ 
 

4.1.  До компетенції Сектору у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень належать такі повноваження:  
4.1.1. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень. 
4.1.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
надання інформації з нього. 
4.1.3. Забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
4.1.4.  Внесення записів про скасування державної реєстрації прав. 
4.2. До компетенції Сектору у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців належать такі повноваження:  
4.2.1. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців та проведення інших реєстраційних дій, відповідно до норм 
законодавства. 
4.2.2. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань,  надання відомостей з нього. 
4.2.3. Проведення державної  реєстрації змін до відомостей про фізичну особу 
– підприємця, юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи. 
4.2.4. Проведення державної реєстрації включення відомостей про фізичну 
особу – підприємця, юридичну особу, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, 
відомості про яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
4.2.5. Проведення  державної  реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації, реорганізації. 
4.2.6. Проведення  державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця. 
 
4.3. Виконання інших повноважень, покладених на Сектор, відповідно до 
законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, 
Баранівського  міського  голови, першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, начальника відділу організації надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради. 

 
 
 
 



5. ПРАВА СЕКТОРУ 
Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим 

Положенням, іншими нормативними актами, Сектор має право:  
 

5.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, 
які належать до його компетенції.  
5.2. Отримувати  від  органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну 
для виконання покладених на нього завдань. 
5.3. Отримувати від посадових осіб міської ради документи, довідки,  інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
5.4.  Скликати  наради з питань, які належать до його компетенції. 
5.5. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки 
проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і 
здійснення заходів, які проводить Сектор відповідно до покладених на нього 
обов’язків. 
5.6.  Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти, у 
межах компетенції, їх проведенню.  

 
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ 
 
6.1. Посадові особи  Сектору  повинні  сумлінно  виконувати свої  службові 
обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 
дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які 
можуть зашкодити інтересам Сектору чи негативно вплинути на репутацію 
Баранівської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб. 
6.2. Посадові особи  Сектору   несуть відповідальність згідно з законодавством 
України.  
 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
7.1. Припинення діяльності Сектору  здійснюється рішенням Баранівської 
міської  ради за поданням Баранівського міського голови відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
 

Секретар ради                                                                             О.В. Самчук 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання  

 
05 червня 2020 року        №  2890 
 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 06.12.2019 
№ 2355 «Про затвердження 
переліку адміністративних 
послуг, які надаються через 
центр надання адміністративних 
послуг Баранівської міської ради 
(в новій редакції)» 
 
 

Керуючись ст. 26, підпунктом 4, пункту «б» ст.27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 
року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.1.2017 
р. №782-р, рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 
30.12.2016 року №7 «Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради»  та з метою виконання технічного завдання для 
модернізації ЦНАП у рамках 4 раунда фази впровадження програми «U-LEAD з 
ЄВРОПОЮ»,  міська рада     

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Доповнити додаток до рішення міської ради від 06.12.2019 № 2355 

пунктами 107 -  123  і викласти його в новій редакції (додається). 
 
2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики 
(Підгурський М.П.). 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток  
до рішення 44 сесії 8 скликання 
міської ради 
від  05.06.2020 р.    № 2890 

 
 
 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг  Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Назва послуги 

1 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування). 
2 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі 

громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування). 

3 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 
статуту. 

4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність 
на підставі установчого документа. 

5 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі 
громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

6 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського 
формування). 

7 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі 
громадського формування). 

8 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 
(у тому числі громадського формування). 

9 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського 
формування). 

10 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського 
формування) в результаті її ліквідації. 

11 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського 
формування) в результаті її реорганізації. 

12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому 
числі громадського формування). 

13 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної 
особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому 
числі громадського формування). 

15 Державна реєстрація фізичної особи- підприємця. 
16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, 

зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань. 

17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб. - підприємців та 
громадських формувань 



18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 
підприємця. 

19 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань (витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). 

20 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи 
21 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

22 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має 
статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням 
(припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної 
особи. 

23 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи. 

24 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 
25 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що 

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

26 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 
27 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу 

юридичної особи. 
28 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

29 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 
що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із 
зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що 
не має статусу юридичної особи. 

30 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не 
має статусу юридичної особи. 

31 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 
32 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме 

майно. 
33 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна. 
34 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
35 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 
36 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
37 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
38 Скасування рішення державного реєстратора. 
39 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
40 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и 45-и річного віку. 
41 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного 

кадастру. 
42 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку. 
43 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. 
44 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 
45 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 



46 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

47 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

48 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць 

49 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

50 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку 

51 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить 
узагальнену інформацію про землі (території) 

52 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з 
картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

53 Видача довідки про: 
- наявність та розмір земельної частки (паю); 
- наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 
видом її цільового призначення (використання) 

54 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 
документації із землеустрою 

55 Видача довідки з Державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про 
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями 

56 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки 

57 Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що проводять діяльність, 
пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного 
походження 

58 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: 
- на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження; 
- на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування 

кормових добавок, преміксів і кормів. 
59 Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яка не має 

дітей. 
60 Державна реєстрація зміни імені. 
61 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі у власність.  
62 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі в постійне користування.  
63 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі в користування на умовах оренди  
64 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 
місцевості) .  

65 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі у власність.  

66 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі в постійне користування.  

67 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі в користування на умовах оренди.  

68 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється.  



69 Затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності з метою передачі її у власність. 

70 Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 
власності або її частки  

71 Надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
72 Надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності.  
73 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності.  
74 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної 

ділянки, договору на право тимчасового користування землею).  
75 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, 

договору на право тимчасового користування землею).  
76 Припинення права оренди земельної ділянки комунальної власності або її частки у 

разі добровільної відмови орендаря.  
77 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки комунальної власності в 

суборенду.  
78 Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою 

земельною ділянкою (сервітуту).  
79 Видача викопіювань земельної ділянки. 
80 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Закон України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»  
81 Видача висновку про погодження документації із землеустрою.  
82 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.  
83 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.  
84 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна.  
85 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності.  
86 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності. Житловий кодекс Закон України «Про благоустрій 
населених пунктів»  

87 Перепланування або переобладнання житлових та нежитлових приміщень.  
88 Видача (продовження дії, скасування) дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

Закон України «Про рекламу»  
89 Взяття громадян на квартирний облік. Закон України «Про житловий фонд 

соціального призначення»  
90 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
91 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов.  
92 Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу; на службове жиле приміщення.  
93 Видача довідки про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.  
94 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування.  
95 Отримання погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі. 
96 Про передачу земельної ділянки з комунальної у приватну власність. 
97 Про передачу земельної ділянки з комунальної власності в оренду (постійне 

користування). 
98 Виставлення на земельні торги земельних ділянок. 
99 Внесення змін до рішення Баранівської міської ради з земельних питань. 
100 Видача копій рішень Баранівської міської ради. 
101 Видача копій рішень виконавчого комітету Баранівської міської ради.  
102 Звернення громадян щодо вирішення матеріально-побутових питань.  
103 Видача довідок згідно переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
104 Погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлового будинку, 

господарських будівель та споруд на власній земельній ділянці. 



105 Погодження дозволу на реконструкцію квартири. 
106 Надання дозволу на розроблення (внесення змін) детального плану території 

земельної ділянки. 
 Послуги для новонароджених - «ЄМалятко»* 

107-
116 

 державна реєстрація народженої дитини; 
 реєстрація місця проживання дитини; 
 призначення допомоги при народженні дитини; 
 реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; 
 видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за 

певних умов); 
 реєстрація в демографічному реєстрі; 
 визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у 

зареєстрованому шлюбі); 
 реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; 
 визначення належності дитини до громадянства України. 
 призначення допомоги на дітей з багатодітної сім’ї 

117 Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів 
118 Заміна, відновлення посвідчення водія 
119 Видача міжнародного посвідчення водія 
120 Прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей 
121 Реєстрація місця проживання фізичної особи 
122 Зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи 
123 Видача довідок про реєстрацію місця проживання фізичної особи 

 
*Комплексна послуга запроваджується після отримання доступів до 
відповідних Державних реєстрів  

 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 
     
 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
44 сесія  8 скликання  

 
 05 червня 2020 року       №  2891 
 
Про  затвердження Статуту комунального 
некомерційного   підприємства     «Центр 
первинної   медико-санітарної  допомоги» 
Баранівської міської ради у новій редакції 
 
          З метою організації підвищення рівня медичного обслуговування 
населення, ефективного використання бюджетних коштів та удосконалення 
рівня управління підприємством, враховуючи п.3 ст.62 Господарського 
кодексу України, наказ Міністерства охорони здоров’я України №1977 від 
31.10.2018 року «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», 
заслухавши інформацію першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керуючись ст.26, ст.27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
           ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради у 
новій редакції (додається). 
 2. Уповноважити заступника головного лікаря з медичного 
обслуговування населення КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради 
Дмитрук Н.М. подати документи для здійснення реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) 
 
Міський голова                                                       А.О.Душко 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Центр 

первинної медико–санітарної допомоги» Баранівської міської ради (надалі 
Підприємство), є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним 
некомерційним підприємством, що надає  медичну допомогу будь-яким 
особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим 
Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та 
підтримання громадського здоров’я. 

1.2. Підприємство створено за рішенням Баранівської міської ради 
(надалі – Замовник) від «02» квітня 2018 року №  1045 (19 сесія 8 скликання) 
відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
шляхом перетворення Комунальної установи «Баранівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  Баранівської міської ради у комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико–санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради. Майно підприємства є власністю Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади в особі Баранівської міської ради 
Житомирської області.  Підприємство є правонаступником усього майна, всіх 
прав та обов’язків Комунальної установи  «Баранівський центр первинної 
медико–санітарної допомоги» Баранівської міської ради. 

1.3.Підприємство створене на базі майна Баранівської міської об′єднаної 
територіальної громади.  

1.4. Засновником, власником та органом управління  майном 
Підприємства є Баранівська міська об′єднана територіальна громада в особі 
Баранівської міської  ради (надалі Засновник). 

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Засновнику. 

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку. 

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 
Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників 
комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов′язаних з ними осіб. 

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.6 
Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно 
для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,  
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, загальнообов′язковими для всіх закладів охорони здоров′я 
наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров′я України, 
загальнообов′язковими нормативними актами інших центральних органів 
виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 

 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1. Найменування: 



2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Центр первинної медико–санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради. 

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства - КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради. 

2.1.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 12701, Житомирська 
область, м.Баранівка, вул. Звягельська, 66. 

 
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної 
медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням 
населення, що постійно проживає (перебуває) на території  Баранівської 
міської об′єднаної територіальної громади  та інших громад, з якими  укладено 
договори про співробітництво територіальних громад, а також вжиття заходів 
з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства 
є: 

 медична практика з надання первинної та інших видів медичної 
допомоги населенню; 

 забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 
первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 

 організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 
законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної 
допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, 
які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги;  

 проведення профілактичних щеплень; 
 планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів; 

 консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 
щодо ведення здорового способу життя; 

 взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 
особливостей стану здоров’я пацієнта; 

 організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 
лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 
також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку; 

 забезпечити дотримання міжнародних принципів доказової 
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров′я; 



 упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації захворювань та станів; 

 проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності; 

 направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 
працездатності; 

 участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; 

 участь у державних та регіональних програмах щодо організації 
пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 
забезпечення галузі охорони здоров’я; 

 участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 
обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 
порядку визначеному відповідними програмами та законодавством. 

 участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 
допомоги у Баранівській міській об′єднаній територіальній громаді,  громадах 
з якими укладено угоду  про співпрацю та шляхів їх вирішення; 

 надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 
розробки планів розвитку первинної медичної допомоги на відповідній 
території; 

 медична практика; 
 визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 

населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 
своєчасною та якісною медичною допомогою;  

 моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів; 

 забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників Підприємства; 

 зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; 

 залучення медичних працівників для надання первинної медико-
санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні 
особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку 
медичних працівників для надання якісних послуг; 

 закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 
надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю; 

 координація діяльності лікарів із надання первинної медичної 
допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема 
закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з 
іншими службами, що опікуються добробутом населення та правоохоронними 
органами; 



 надання платних послуг із медичного обслуговування населення 
відповідно  до чинного законодавства України; 

 надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх 
стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 
спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 
моральну підтримку членів їх сімей; 

 співпраця з суб′єктами господарювання, що надають первинну 
медичну допомогу на території інших громад; 

 організація та проведення з′їздів, конгресів, симпозіумів, науково-
практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

 інші функції, що випливають із покладених на Підприємство 
завдань. 

 
4. ПРАВОВИЙ СТАТУТ 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 
обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації. 

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 
майном, що є власністю Баранівської міської об′єднаної територіальної 
громади  або власністю інших територіальних громад на праві оперативного 
управління. 

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську 
діяльність,організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, 
затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції 
(робіт, послуг) і  реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 
встановленому законодавством.  

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду. 

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає та використовує матеріально-технічні, фінансові, 
трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено 
законодавством. 

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати 
майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка 
бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та 
третейських судах. 

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність і затверджує штатний розпис. 

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на 
медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види 
медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на 
медичну практику. 

 



5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 
5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за 

ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять 
необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші 
цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Підприємства. 

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які 
стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі 
Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником. 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення 

про його створення; 
5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти); 
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі 

згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; 
кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг); 

5.3.4. Цільові кошти; 
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральними органами 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування населення; 

5.3.6. Кредити банків; 
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб; 
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України; 

5.3.10. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у 
випадках, передбачених чинним законодавством України. 

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 500 (п′ятсот) гривень 00 
копійок. 

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 
завдань під гарантію Засновника; 

5.6.  Підприємство, за погодженням із Засновником, має право надавати 
в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, 
юридичним та фізичним особам  відповідно до чинного законодавства України 
та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування. 

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 
облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до 
чинного законодавства України. 

 



6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
6.1. Підприємство має право: 
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою 
статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до 
своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 
діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 
забезпечення. 

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати 
співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства. 

6.1.4.  Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів 
у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми 
Статуту. 

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. 

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров′я, науковими 
установами та фізичними особами-підприємцями. 

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит. 

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
чинного законодавства України. 

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному 
законодавству. 

6.2. Підприємство: 
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування. 

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну 
звітність згідно з законодавством. 

6.3. Обов’язки Підприємства: 
6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, 
іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 
політики в галузі охорони здоров’я в Баранівській міській об′єднаній 
територіальній громаді та громадах з якими укладено договори про 
співробітництво територіальних громад.   

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил 
та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 



6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших 
обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності,  відповідно 
до чинного законодавства України. 

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників. 

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою 
забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства 
України та цього Статуту. 

 
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Управління Підприємством здійснює Баранівська міська рада 
(Засновник). 

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства – Директор, який  призначається на посаду і 
звільняється  з неї за рішенням Баранівського міського голови відповідно до 
порядку, визначеного чинним  законодавством та відповідним рішенням 
Баранівської міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. 
Строк найму, права, обов′язки і відповідальність Директора, умови його 
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. 

7.3. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні 
охорони здоров′я на Підприємстві, за рішенням Засновника, може 
створюватися Спостережна рада. 

Спостережна рада Підприємства контролює та спрямовує діяльність 
Директора Підприємства. 

Положення про Спостережну раду розробляється на підставі типового 
положення, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України та 
затверджується рішенням Засновника. 

7.4. Засновник (Власник): 
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани діяльності та звіти про його виконання; 
7.4.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього; 
7.4.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання; 
7.4.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та 

здійснює контроль за його виконанням; 
7.4.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави; 

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
власністю Баранівської міської об′єднаної територіальної громади, власністю 
інших територіальних громад та закріплене за Підприємством на праві 
оперативного управління;  

7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 
призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує 
ліквідаційний баланс. 

7.5. Місцевий (районний) орган виконавчої влади укладає з 
Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок 
коштів місцевого бюджету. 

7.6. Директор  Підприємства: 



7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, 
інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, 
підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 
відкриває в органах  Державної казначейської служби України та установах 
банків поточні та інші рахунки. 

7.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника. 

7.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню 
медичної допомоги згідно з вимогами нормативно – правових актів. 

7.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 
плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської 
діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 
якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві 
оперативного управління Підприємству майна що є власністю територіальних 
громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених 
Підприємством договорів. 

7.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами 
Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 
ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 
оперативного управління майна . 

7.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для виконання в усіх підрозділах Підприємства. 

7.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації. 

7.6.8. У строки і в порядку, встановленому  законодавством, повідомляє 
відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань є обов′язковим. 

7.6.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, 
фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого 
надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 
основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також 
інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. 

7.6.10.  Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про 
працю, рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 
працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, 
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 
Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 
згідно із затвердженим  в установленому порядку штатним розписом. 

7.6.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 

7.6.12. Призначає на посаду та звільняє з посади медичного директора та 
головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє 
керівників структурних підрозділів, інших працівників. 



7.6.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про 
охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці. 

7.6.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 
заробітної плати,  а також передбачених законодавством податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів. 

7.6.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини 
директора Підприємства в порядку, визначеному  законодавством. 

7.6.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, 
інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: 

 положення про преміювання працівників за підсумками роботи 
Підприємства; 

 порядок надходження і використання коштів, отриманих як 
благодійні внески, гранти та дарунки; 

 порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських 
засобів та медичних виробів. 

7.6.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог 
законодавства має право укладати договори оренди майна, враховуючи те, що 
надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує                  
200 кв.м., відбувається за рішенням Директора Підприємства без 
попереднього погодження із Власником в порядку, визначеному 
законодавством та актами органів місцевого самоврядування. 

7.6.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 
Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 
Засновником і директором Підприємства. 

7.7. З метою сприяння діяльності Підприємства може бути створена 
Опікунська рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської ради 
регулюється Положенням, яке затверджується наказом директора. 

7.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 

7.9. У разі відсутності директора Підприємства або неможливості 
виконувати свої обов′язки з інших причин, обов′язки виконує медичний 
директор чи інша особа згідно з посадовими обов′язками. 

 
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

8.1.  Структура Підприємства включає: 
8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ. 
8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 
8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть 

включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні 
пункти). 

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та 
сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються 
директором Підприємства. 

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 
Підприємства затверджуються його директором. 

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний 
розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в 



установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням 
необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної 
доступності та якості медичної допомоги. 

 
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 
які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, 
уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції 
щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-
культурного і побутового обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, представляють 
інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до 
законодавства. 

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь 
працівників у його управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор  
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору 
Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 
не менш ніж один раз на рік. 

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а 
також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови 
оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства 
визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління. 

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно 
до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 
законодавством. 

 
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 



10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та 
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік 
персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та 
кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку 
персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності 
визначається чинним законодавством України. 

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне 
подання передбачених форм звітності відповідним органам. 

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого чинним законодавством України порядку. 

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-
господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом 
надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його 
вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується 
фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності. 

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам 
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству. 

 
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – 
за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 
доходу бюджету. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 
яка утворюється Засновником або за рішенням суду. 

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з 
дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 
прийняв рішення про ліквідацію. 

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і 
строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 
повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 
стягнення дебіторської заборгованості Підприємства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 
комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 
перевірені в установленому законодавством порядку. 

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що 
ліквідується. 



11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів 
визначаються відповідно до законодавства. 

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю. 

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи. 

11.10. Все, що не предбачено цим Статутом, регулюється 
законодавством України. 

 
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції. 

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов′язковій державній 
реєстрації у порядку, встановленому законодавством України. 

 
 
 
 
Міський голова                                                            А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
 
05 червня 2020 року                                                                       № 2892 
     
Про внесення змін до рішення 40 сесії 
8-го скликання №2699 від 12.02.2020 року  
«Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної  
громади  на 2020 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 2020 рік , затвердженої рішенням міської ради 40 сесії 8-го скликання №2699 
від 12.02.2020 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 40 сесії 8-го скликання №2699 від 12.02.2020 року «Про 
затвердження Програми економічного  і  соціального  розвитку Баранівської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»», а саме п. ХІV «Фінансове забезпечення заходів 
Програми  та цільових Програм» «Програми економічного  і  соціального  розвитку 
Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» викласти в новій редакції 
(додається). 
 
 2. Всі інші пункти «Програми економічного  і  соціального  розвитку Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 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 44 сесії 8 скликання  
        від 05.06.2020 р. №2892 
 
ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

№ 
п/п 

Назва проекту 
Загальна 
вартість 
(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. 
грн. 
Держав
ний 
бюдже
т 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Західна та вул.Калинова в 
м.Баранівка Житомирської області 

127,0  127,0  

2 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Середня, Баранівського району 
Житомирської області 

66,0  66,0  

3 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул.Ломоносова, м.Баранівка, 
Баранівського району Житомирської 
області 

84,0  84,0  

4 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Смолка, Баранівського району 
Житомирської області 

73,0  73,0  

5 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Ярослава Мудрого в м.Баранівка 
Житомирської області 

80,0  80,0  

6 
Капітальний  ремонт а/д С0602351 
(Баранівка - Деревищина ч/з Кашперівку 
км 7+800-13+900 

Після 
виготовлен
ня ПКД 

   

7 
Капітальний ремонт автодороги (C-060202 
/Суємці – Рогачів/ на дільниці Рогачів – 
Смолдирів (1,5 км) ) 

Після 
виготовлен
ня ПКД 

   

8 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
від буд. №1 вул. Першотравнева – площа 
Волі – буд. №14 вул. Звягельськав м. 
Баранівка 

1499,975   1499,975 

9 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Звягельській буд. 35 до буд. №138 
в м. Баранівка Житомирської області 

1466,304   1466,304 

10 
 

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

1170,0  1170,0  

11 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці та тротуарів по вул. Ярослава 
Мудрого в м.Баранівка Житомирської 
області 

540,0  540,0  



12 

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

3485,438  2645,029 840,148 

13 

Будівництво міні-сироварні за адресою 
вул.Молодіжна 12, с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської області, монтаж 
обладнання та введення в експлуатацію 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 

   

14 
Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

15 
Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

16 
Забезпечити підключення БМРЦ до 
котельні ТТЦ 

Після 
виготовлен
ня ПКД 

   

17 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Кашперівської ЗОШ 1-3 ст. 

350,0 350,0   

18 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Полянківської ЗОШ 1-3 ст. 

350,0 350,0   

19 
Капітальний ремонт східців та пішохідної 
доріжки в Баранівському ДНЗ "Сонечко" 

Після 
виготовлен
ня ПКД 

   

20 Закупівля контейнерів для сортування ТПВ 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 

   

21 
Придбання санітарного автомобіля для 
АЗПСМ с.Кашперівка 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 

   

22 

Капітальний ремонт реанімаційного 
відділення КЦРЛ 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 

   

23 

Придбання санітарного автомобіля класу 
«В» або «С» 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 

   

24 

Придбання медичного обладнання 
(відеоендоскопічне обладнання, УЗД 
апарат із доплером , лапароскопічна стійка, 
гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 
напівавтоматичний 2-канальний 
коагулометр, аналізатор глюкози та 
лактату 2 ,апарати кисневого концентрату) 

1000,0  1000,0  



25 

Придбання УЗД апарату експертного класу 
з укомплектуванням 
датчиками:секторним,лінійним, 
вагінальним та з наявністю кардіологічної 
програми(для ультразвукового 
дослідження органів черевної 
порожнини,нирок,сечового 
міхура,матки,яєчників,передміхурової,мол
очної,щитовидної 
залоз,серця,судин,пренатальної 
діагностики вроджених вад плоду та 
новонароджених,головного мозку у дітей 
до 1-го року) 

В межах 
кошторисн
их 
призначень 
та 
залучених 
інвестицій 

   

26 

«Створення центру енергоефективності на 
базі Баранівського міжшкільного 
ресурсного центру»: 
часткова реалізація у  2020 році проекту 
«Капітальний ремонт щодо покращення 
енергозбереження будівлі комунального 
підприємства "Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр" за адресою: 
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 7Е» (капітальний ремонт 
крівлі) 
встановлення сонячної електростанції 
потужністю 10 кВт на даху приміщення 
МРЦ та створення навчального класу з 
енергоефективності 
 

 
750,00 
 
 
 
 
 
 
 
300,00 

 

750,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
300,00 

 
 
Секретар ради                                                                    О.В.Самчук 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання 

 
 

05 червня 2020 року                                                                     № 2893 

     

Про затвердження  Робочого проєкту та  
зведеного кошторисного розрахунку  на  
«Капітальний ремонт щодо покращення  
енергозбереження будівлі комунального  
підприємства "Баранівський міжшкільний  
ресурсний центр" за адресою: Житомирська обл.,  
м. Баранівка, вул. Звягельська, 7Е» 
 

 

         Розглянувши Робочий проєкт    «Капітальний ремонт щодо покращення 
енергозбереження будівлі комунального підприємства "Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр" за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 7Е», згідно 
з «Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560 та пп.3 п.4 
Ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-
VI», на підставі позитивного експертного звіту Філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у 
Житомирській області» від 01.06.2020р. №06-0174-20, 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. Затвердити Робочий проєкт «Капітальний ремонт щодо покращення 
енергозбереження будівлі комунального підприємства "Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр" за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 7Е» та 
зведений кошторисний розрахунок проєктної документації  на суму 4811,492  тис. грн.  
 
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 

 Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
           44 сесія 8 скликання 

 
05 червня 2020 року                                                     № 2894 
 
 
Про внесення змін до рішення 42 сесії 
8 скликання №2858 від 09.04.2020р. 
«Про передачу пального з  балансу 
Баранівської міської ради на баланс  
Баранівського сектору У ДСНС України  
в Житомирській області» 
 

 

          Враховуючи протокол позачергової комісії ТЕБ і НС Баранівської міської 
ради №8 від 15.05.2020р., керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
міська рада: 
  
ВИРІШИЛА:    
  
          1. Внести зміни до рішення 42 сесії 8 скликання № 2858  від 09.04.2020 
року «Про передачу пального з  балансу Баранівської міської ради на баланс  
Баранівського сектору У ДСНС України в Житомирській області», а саме п.1 
викласти у новій редакції:  
-  Надати дозвіл на передачу 300л бензину А92 та 300л дизельного палива з 
балансу Баранівської міської ради на баланс Баранівського районного сектору 
Управління ДСНС України у Житомирській області для санітарної обробки 
автомобільних доріг комунальної власності Баранівської ОТГ з метою 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та для гасіння 
пожеж на території Баранівської ОТГ.    
          
         2. Всі інші пункти рішення 42 сесії 8 скликання № 2858  від 09.04.2020 
року «Про передачу пального з  балансу Баранівської міської ради на баланс  
Баранівського сектору У ДСНС України в Житомирській області» залишити 
без змін. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 

05 червня 2020 року                                                                № 2896 

 
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                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення 44 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради від 05.06.2020р. № 2896 

 

 

1.Розпорядження  № 75-од від 11.03.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету».  

2.Розпорядження № 77-од від 11.03.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

3. Розпорядження № 88-од від 12.03.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету». 

4. Розпорядження № 93-од від 13.03.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік» . 

5. Розпорядження № 94-од від 13.03.2020р. «Про  попередню оплату 
товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на 2020 рік». 

6. Розпорядження № 98-од від 17.03.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» . 

7. Розпорядження № 104-од від 26.03.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» . 

8. Розпорядження № 113-од від 01.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

9. Розпорядження № 116-од від 02.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

10. Розпорядження № 131-од від 21.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

11. Розпорядження № 132-од від 22.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

12. Розпорядження № 139-од від 29.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

13. Розпорядження № 140-од від 29.04.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

14. Розпорядження № 148-од від 13.05.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

15. Розпорядження № 153-од від 15.05.2020р. «Про затвердження 
фінансового плану КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради на 2020 рік». 



16. Розпорядження № 154-од від 15.05.2020р. «Про  надання дозволу на 
передачу матеріальних цінностей на баланс Баранівському  УДСНС України у 
Житомирській області ». 

17. Розпорядження № 164-од від 25.05.2020р. «Про уповноваження на 
підписання  договору про співфінансування реалізації проєкту «Створення 
центру енергоефективності на базі Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру»». 

 

 

 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                № 2897 

Про тимчасове виконання повноважень  
виконуючих обов’язки старост  
 

Відповідно до ст.ст. 26, 54¹ Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України 
від 22 січня 2020 року «Про підключення до програмного комплексу 
“Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” », «Положення про 
старосту села, сіл та селища Баранівської міської ради», затвердженого 
рішенням 2 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11 січня 2017 року 
№40, з метою надання якісних адміністративних послуг соціального характеру 
та забезпечення безперебійної роботи старостинських округів, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Повноваження виконуючих обов’язки старост старостинських 
округів Баранівської міської ради на час їх відсутності (відпустка, 
відрядження, хвороба), тимчасово, покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Кокітко Наталію 
Володимирівну. 

 

2. На час відсутності Кокітко Н.В. (відпустка, відрядження, хвороба) 
повноваження виконуючих обов’язки старост старостинських округів за 
розпорядженням Баранівського міського голови покладається на одного із 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики                
(Підгурський М.П.). 
 

 

Міський голова                        А.О.Душко 
 
 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
 
05 червня 2020                                                                                            № 2898 
 
Про надання дозволу на продовження терміну дії  
договору оренди на частину нежитлових приміщень 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ЗакономУкраїни «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши 
клопотання директора ТОВ «БТТ Агро» Плаксюка С.М. щодо продовження терміну дії 
договору оренди на частину нежитлових приміщень, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва тасфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Надати дозвіл на продовження терміну дії договору оренди №1 від 15.06.2017 року на 
частину нежитлових приміщень, загальною площею 35,1м.кв., що знаходяться за адресою: 
Житомирська обл., Баранівський р-н., с.Суємці, вул. Д. Савчука,2, із ТОВ «БТТ Агро» з 
16.03.2020 року  терміном на 2 роки 9 місяців, шляхом укладання додаткової угоди. 
       2.Орендарю виготовити незалежну експертну грошову оцінку орендованого 
приміщення для розрахунку орендної плати. 
       3. Звіт про незалежну експертну грошову оцінку орендованого приміщення подати на 
затвердження сесії Баранівської міської ради. 
       4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з  питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово- комунального господарства, комунальної власності,   промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
05  червня 2020 року                                                                                              № 2899 
 
Про надання дозволу на безоплатну 
приватизацію житлового будинку, 
який знаходиться за адресою: 
Житомирська обл., Баранівський р-н, 
с. Жари, вул. Молодіжна, 13 
 
     Керуючись статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст.. 
26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Парфенюк 
Катерини Анатоліївни, щодо надання дозвілу на приватизацію будинку за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, с. Жари, вул. Молодіжна, 13, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства 
та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати дозвіл на безоплатну приватизацію житлового будинку разом з обслуговуючими 
спорудами, що розташований за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Жари, вул. 
Молодіжна, 13 в рівних частках: 
- Парфенюк Катерині Анатоліївній, ХХХХХХр.н.– 1/3, 
- Гудімі Вероніці Іванівні,(дочка) ХХХХХХр.н. – 1/3, 
- Парфенюк Владиславу Михайловичу,(син) ХХХХХХХр.н. – 1/3. 
 
        2. Гр. Парфенюк К. А. зареєструвати правовласності на нерухоме майно (будинок) за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с. Жари, вул. Молодіжна, 13 в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 
 
       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг(Курбатов В.А.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                               А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
 05 червня 2020 року                                                                                     № 2900 
 
Про надання дозволу Баранівській міській раді 
на передачу в оренду частини нежитлового 
приміщення міської ради, що знаходиться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ЗакономУкраїни «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши 
клопотання начальника Баранівського районного відділу державної реєстрації активів 
цивільного стану Сус О.В. щодо передачі в оренду частини нежитлових приміщень, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва тасфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
     1.Включити частину нежитлового приміщення загальною площею 235,7 м.кв. за 
адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16, до Переліку другого типу. 
     2.Надати дозвіл Баранівській міській раді передати в оренду частини нежитлового 
приміщення загальною площею 235,7 м.кв. за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,16,  
Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції 
(м.Хмельницький) терміном на 2 роки 11 місяців з 01.01.2020р. 
      3. Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
      4.Міському голові Душку А.О укласти договір оренди відповідно до чинного 
законодавства. 
      5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово – коммунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
 
05 червня 2020                                                                                            № 2901 
 
Про надання дозволу на продовження терміну дії  
договору оренди на частину нежитлового приміщення 
за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 17а 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ЗакономУкраїни «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши 
клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С.  щодо продовження 
терміну дії договору оренди на частини нежитлового приміщення, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва тасфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Надати дозвіл на продовження терміну дії договору оренди №48 від 31.05.2019 року 
на частину нежитлового приміщення, загальною площею 19,5 м.кв., що знаходиться за 
адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,17а, з відділом культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради терміном на 1 рік, шляхом укладання додаткової угоди. 
      2.Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
      3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з  питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово- комунального господарства, комунальної власності,   промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
05  червня 2020 року                                                                                     № 2902 
 
Про надання дозволу на організацію 
та проведення конкурсу на право 
оренди нерухомого майна 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про оренду 
комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
затвердженого рішенням Баранівської міської ради від 21.06.2018р. № 1188. З метою 
ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
враховуючи звернення директора КНП «Баранівська ЦРЛ» Шатровського І.В., щодо 
надання дозволу на оголошення конкурсу на право оренди приміщень на першому поверсі 
поліклініки, для розміщення роздрібної торгівлі медичними та фармацевтичними товарами, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
     1. Включити до Переліку першого типу приміщення на першому поверсі поліклініки,а 
саме: кабінет площею 23,0 кв.м. та приміщення з окремим входом загальною площею 71,0 
кв.м. , що знаходяться за адресою: м.Баранівка, вул. Звягельська,66. 
     2. Вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу на право оренди 
приміщень на першому поверсі поліклініки, а саме: кабінет площею 23,0 м.кв. та 
приміщення з окремим входом загальною площею 71,0 м. кв. для розміщення роздрібної 
торгівлі медичними та фармацевтичними товарами (в т.ч. виготовлення незалежної 
експертної грошової оцінки). 
     3. Звіт про незалежну експертну грошову оцінку приміщень на першому поверсі 
поліклініки подати на затвердження сесії Баранівської міської ради. 
     4. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади, опублікувати в газеті „Баранівські факти” та оприлюднити на офіційному веб-
сайті Баранівської міської ради. 
     5. Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору заключити договір 
оренди з переможцем конкурсу та надати на погодження міському голові. 
     6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія  8 скликання 

 05 червня 2020 року                                                                                             № 2903 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність  
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у керуючись ст.12,32,33, 
40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельні ділянки: 

          1.1. Гарбузюк Олені Леонідівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,2000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0849 га, рілля – 
0,1151 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ. 

          1.2.  Лободзінській Тетяні Олександрівні, яка проживає  по ХХХХХХХХХ, площею 
0,1933 га для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1100 га, рілля – 0,0833 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

          1.3.  Ейсмонту Сергію Петрович, який проживає  по ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га 
для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0801 га, рілля – 
0,1699 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ. 

          1.4.  Дітківській Любові Іванівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га 
для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1060 га, рілля – 
0,1046 га, багаторічні насадження – 0,0394 га. Земельна ділянка розташована в 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 



          1.5.  Райковській Тетяні Анатоліївні, яка проживає  по ХХХХХХХХХ, площею 0,2100 
га для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1049 га, 
рілля – 0,1051 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

          1.6.  Опанасюку Анатолію Аврамовичу, який проживає  по ХХХХХХХХХХХ, 
площею 0,2500 га для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1528 га, рілля – 0,0972 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.7. Лагуті Тетяні Леонідівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,2500 га, що розташована 
в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

            1.8. Матвієвській Ларисі Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 4,1744 га, в тому числі: земельна ділянка площею 4,1744 га (рілля) з кадастровим 
номером ХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельні ділянки розташовані на ХХХХХХХХХХ.  

  1.9. Вітюк Валентині Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХ,  площею 0,1718 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0442 га, рілля – 0,1072 га, 
багаторічні насадження – 0,0204 га, що розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

  1.10. Лисюку Петру Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ,  площею 
0,1302 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1023 га, 
рілля – 0,0279 га, що розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ. 

  1.11. Ковальчуку Павлу Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХ,  
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1276 га, рілля – 0,1224 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ. 

  1.12. Рублюку Олександру Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ,  
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1220 га, рілля – 0,1280 га, що розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.13. Лазюті Олені Олександрівні, яка проживає по ХХХХХХХХ,  площею 0,2304 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0819 га, рілля – 
0,1485 га, що розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.14. Бобрівник Ніні Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХХ,  площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 



числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0414 га, рілля – 0,0550 га, 
багаторічні насадження – 0,0036 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

            1.15. Дробот Валентині Вячеславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,2760 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,4682 га (рілля),  з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХХ, земельна ділянка площею   0,8078 га (пасовища) з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП  ім. Лесі Українки за межами  
ХХХХХХХХХХХ.  

1.16. Кирилюку Віктору Степановичу, Кирилюк Нелі Йосипівні, які проживають по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1985 га, багаторічні насадження – 0,0515 га. Земельна 
ділянка розташована в ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ, у 
спільну часткову власність. 

  1.17. Карпович Наталії Андріївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ,  площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1245 га, рілля – 
0,1255 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

      2. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове 
право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

Міський голова                                       А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія  8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                                                   № 2904 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з  
метою передачі її у власність  
 

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  та передати безоплатно у 
власність земельні ділянки:  

1.1. Никитенку Віталію Антоновичу, який проживає по ХХХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: землі зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво 
на яких не розпочато) – 0,0300 га, рілля – 0,0700 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.2. Гайдайчуку Ярославу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 
Смолдирів. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.3. Стецюку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,5300 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.4. Миську Василю Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 
Смолдирів. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.5. Паламарчуку Олегу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 



  1.6. Семенко Олені Ананівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0528. 

  1.7. Ткачук Ніні Василівні, яка проживає в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.8. Дацьо Наталії Антонівні, яка проживає по ХХХХХХХ, площею 1,9800 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.9. Рибаку Володимиру Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 1,9900 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.10. Дацьо Катерині Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХХ, площею 1,9900 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.11. Скаковській Катерині Григорівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
1,9700 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.12. Дацьо Юрія Омельяновичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 1,9900 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.13. Перваку Руслану Вікторовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

  1.14. Катеринчику Любомиру Борисовичу, який проживає по ХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.15. Кузьмінчуку Валентину Юрійовичу, який проживає по ХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.16. Погорілому Руслану Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.17. Костюку Андрію Григоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.18. Жовтуну Михайлу Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
1,8500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 



  1.19. Степаницькому Володимиру Юрійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХХ. 

  1.20. Дубіцькій Ніні Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.21. Нечипорук Наталії Василівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХ, площею 
0,5568 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.22. Гриценюк Тамарі Григорівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, площею 0,5500 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.23. Гриценюк Світлані Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.24. Лавренчук Любові Павлівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.25. Пінчук Наталії Павлівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.26. Лавренчук Юлії Костянтинівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,2253 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.27. Коробенку Івану Дмитровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.28. Савич Тетяні Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, площею 0,4068 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.29. Сус Аліні Олександрівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,4231 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.30. Ключковській Тетяні Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, площею 0,0754 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.31. Короленко Володимиру Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХ, 
площею 0,1126 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 



  1.32. Кравчук Софії Олександрівні, яка проживає по ХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

  1.33. Тимощуку Василю Вікторовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ в ХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами м. Баранівка. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

  1.34. Осіпчуку Євгенію Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.35. Сівченку Тарасу Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
0,5211 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.36. Присяжнюк Світлані Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 
0,3560 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.37. Цимбалюк Надії Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,6189 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

  1.38. Цимбалюку Миколі Олександровичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, площею 
0,6070 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.39. Лисюку Дмитру Сергійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

  1.40. Пашкевич Світлані Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 1,9928 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.41. Ревуцькому Андрію Віталійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
0,4948 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.42.  Осташевській Наталії Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,0030 
га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.43. Нечипорук Володимиру Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,2500 га, 
що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.44. Папкіну Михайлу Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: землі зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато) – 0,0221 га, рілля – 0,0779 га, що розташована в 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 



1.45. Бардаш Ірині Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0719 га, рілля – 
0,0281 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.46. Вітюк Інні Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 1,8000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.47. Леонцю Дмитру Олексійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.48. Семеновій Нілі Григорівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,1480 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

1.49. Грабовському Віталію Юрійовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, площею 
0,1080 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: землі зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво 
(будівництво на яких не розпочато) – 0,0250 га, рілля – 0,0830 га, що розташована в 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.50. Дмитренку Петру Миколайовичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.51. Кондратюк Марії Василівні, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,6576 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.52. Лук’янову Івану Петровичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,3633 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.53. Падуну Леоніду Степановичу, який  проживає по ХХХХХХХХХХХ, площею 
0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована по ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.54. Левчук Марії Миколаївні, яка  проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.55. Левчуку Миколі Михайловичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.56. Левчук Яніні Іванівні, яка  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.57. Левчуку Тарасу Миколайовичу, який  проживає по ХХХХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 



  1.58. Левчук Мар’яні Анатоліївні, яка  проживає по ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.59. Свінціцькому Анатолію Володимировичу, який  проживає по ХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

  1.60. Климчук Галині Володимирівні, яка  проживає по ХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

  1.61. Окончик Лесі Анатоліївні, яка  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,5503 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

  1.62. Лавренчуку Миколі Вікторовичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
0,2811 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

  1.63. Нечипоруку Віталію Юрійовичу, який  проживає по ХХХХХХХХХХХ, площею 
0,0832 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.64. Солодкому Віктору Олександровичу, який  проживає по ХХХХХХХХ, площею 
0,3700 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.65. Лук’янчуку Олександру Степановичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.66. Басюку Сергію Валентиновичу, який  проживає по ХХХХХХХ, площею 0,3639 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

1.67. Іванюк Надії Валентинівні, яка  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,7562 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

1.68. Юрчук Олені Олександрівні, яка  проживає по ХХХХХХХХ, площею 0,3134 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.69. Кулішу Миколі Стаховичу, який  проживає по ХХХХХХХХ, площею 1,6902 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

1.70. Свінціцькому Віктору Вікторовичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
0,6638 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 



1.71. Цимбалюку Анатолію Олександровичу, який  проживає по ХХХХХХХХ, площею 
0,6050 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.72. Вороб’ю Денису Володимировичу, який  проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 
1,9800 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.73. Линок Галині Григорівні, яка  проживає в ХХХХХХХХ, площею 1,9436 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

1.74. Коржовському Олександру Володимировичу, який  проживає по ХХХХХХХ, 
площею 1,9800 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

1.75. Федорчуку Сергію Миколайовичу, який  проживає поХХХХХХХХ, площею 
1,9436 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

1.76. Андрієвській Аллі Дмитрівні, яка  проживає по ХХХХХХХХХХ, площею 1,9435 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.77. Никитенко Карині Віталіївні, яка  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.78. Никитенко Лесі Юріївні, яка  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

1.79. Никитенку Віталію Антоновичу, який  проживає по ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ28. 

1.80. Никитенко Карині Віталіївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: землі зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво 
на яких не розпочато) – 0,0300 га, рілля – 0,0700 га, що розташована в ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

    2. Передати гр.Присяжнюк Ользі Олександрівні земельну ділянку площею 0,0917 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

3. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право 
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія  8 скликання 

05 червня  2020 року                                                                        № 2905 
 
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 гр.Гриценюка В.О., гр.Повальчук Г.З., гр. Савич Р.Ф., гр. Савич 
Р.Ф., гр. Лисюка М.О., гр. Врублевської Катерини Андріївни сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серії ЖТ №005709, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ЖТ №0291405, свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.05.2020 р., сертифікат 
на земельну частку (пай) серії ЖТ №0148082, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 22.04.2020 р., сертифікат на земельну частку (пай) серії ЖТ №0148080, свідоцтво про 
право на спадщину за законом від 22.04.2020 р., сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ЖТ №0149906, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 13.03.2020 р., 
сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №021064, свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 15.11.2001р.,  керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, 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 комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
наступним громадянам: 
             1.1. Гриценюку Володимиру Олексійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, 
загальною  площею 1,5698 га,  в тому числі: рілля – 1,5698 га (№49), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.2. Повальчук Ганні Зигмунтівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 3,6476 га, в тому числі: рілля – 3,0207 га (№158), пасовище – 0,6269 га (№339), для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами ХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.3. Савич Раїсі Федорівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,1223 га, в тому числі: рілля – 2,1223 га (№175),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.4. Савич Раїсі Федорівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,6240 га, в тому числі: рілля – 2,6240 га (№176),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 



              1.5. Лисюку Миколі Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,8343 га, в тому числі: рілля – 2,8343 га (№177),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
             1.6. Врублевській Катерині Андріївні, яка  проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,2978 га, в тому числі: сіножаті – 2,2978 га (№110),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
 
             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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 комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44  сесія  8 скликання 

 05 червня 2020 року                                                                                         № 2906 
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяви громадян про необхідність внесення змін до рішень сесії 
Баранівської міської ради, в зв’язку з проведенням геодезичних робіт, уточненням площі 
земельної ділянки або допущенням технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

              1. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2793 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою 
передачею у власність громадянам», а саме, в додатку даного рішення виключити пункт 4. 
             
   2. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2774 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 27 викласти в новій 
редакції: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

27 Стаднік Микола 
Іванович, ХХХХ 

0,60  0,60 ХХХХХ влас-
ність 

           
      3. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2796 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою 
передачею у власність громадянам», а саме, в додатку даного рішення пункт 4 викласти в 
новій редакції: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

4 Маковей Дмитро 
Іванович, ХХХХХХ 

0,43  0,43 ХХХХХХХХ влас-
ність 



               
  4. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2796 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою 
передачею у власність громадянам», а саме, в додатку даного рішення пункт 19 викласти в 
новій редакції: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

19 Лисюк Ярослав 
Юрійович, ХХХХХ 

0,60  0,60 ХХХХХ влас-
ність 

               
 5. Внести зміни до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.07.2019 р. №1987 «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.Капіж Р.Г., а саме: 
- в назві рішення, вступній частині, пункті 1 та пункті 2 слова «у власність» замінити на 
слова «у спільну часткову власність»;   
 
               6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання  

05 червня 2020 року                                                                                                    № 2907 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних споруд 
підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості з подальшою 
передачею в оренду гр.Мірошниченко Г.О. 
 

       Розглянувши заяву гр.Мірошниченко Г.О. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право 
на спадщину за законом від 31.05.2018 р., витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2018 р., керуючись 
ст.12,93,124,125,126 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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл гр.Мірошниченко Ганні Олександрівні, яка проживає 
ХХХХХХХХ на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування 
нежитлових будівель: вагової, реммайстерні) орієнтовною загальною площею 0,50 га в 
м.Баранівка, вул.Звягельська,120. 

       2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, гр.Мірошниченко 
Г.О. 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 оренду. 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
                                                                                                           

 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання  

05 червня 2020 року                                                                                                    № 2908 

Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки ФОП Захарчука О.В. 
 
               Розглянувши клопотання ФОП Захарчука О.В., витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно від 01.04.2020 р., витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно від 23.12.2019 р., договір оренди землі від 11.03.2020 р.,  керуючись 
ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 
оренду фізичній особі-підприємцю Захарчуку Олександрові Володимировичу в 
м.Баранівка, вул.Першотравенська,2я,  загальною площею 0,0253 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:004:1585. 

2. Зобов’язати ФОП Захарчука О.В. укласти з Баранівською міською радою договір 
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний термін з 
дати прийняття цього рішення. 

3. Міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Захарчуком О.В. 

       4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної 
власності Баранівської міської ради провести розрахунок за виготовлення технічного звіту 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

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

 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44  сесія  8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                                                 № 2909 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяву гр.Зайця М.О., керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

                1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Зайцю Миколі 
Олександровичу, загальною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,0500 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  

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

 

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                                                   № 2910 
 
Про прийняття під нагляд та охорону 
земельних часток (паїв), власники яких 
померли, а спадкоємці не визначені 

 

     Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин і комунальної власності Шевчук О.Г., розглянувши матеріали щодо 
паювання земель та клопотання генерального директора ПП «ГАЛЕКС-АГРО»            
Ющенка О.М., враховуючи нагальну необхідність прийняття під нагляд та охорону земель 
сільськогосподарського призначення під земельними частками (паями), власники яких 
померли, а спадкоємці не визначені; з метою раціонального використання земель та захисту 
їх від шкідливого антропогенного впливу, відтворення та підвищення родючості; 
керуючись ст.12,19,162,163,164 Земельного кодексу України, 
ст..373,374,1270,1277,1283,1285 Цивільного кодексу України, ст..4,19 Закону України «Про 
оренду землі», п.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат», ст.26,59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1. Баранівській міській раді прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до 
складу спадкового майна померлих громадян, спадкоємці яких не визначені, а саме, 
земельні частки (паї) на території Рогачівського старостинського округу загальною площею 
4,6817 га, до оформлення прав спадкоємцями відповідно до чинного законодавства. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 1820684800:07:000:0033. 

 

     2. Баранівській міській раді прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до 
складу спадкового майна померлих громадян, спадкоємці яких не визначені, а саме, 
земельні частки (паї) на території Рогачівського старостинського округу загальною площею 
127,5906 га згідно з додатком до даного рішення, до оформлення прав спадкоємцями 
відповідно до чинного законодавства.  

 
    3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. укласти договір 

оренди на прийняті під охорону земельні частки (паї) з ПП «ГАЛЕКС-АГРО» на строк до 
моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до 
набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. 

       4. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних часток (паїв) – 8 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

 



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

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   44 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 04.06.2020 р.  
       № 2910 
 

Перелік земельних ділянок, 
які передаються  в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
 

№ 
з/п 

 
Площа, 

га 

Кадастровий номер  
Угіддя 

1 3,0022 1820684800:04:000:0029 рілля 
2 2,9007 1820684800:04:000:0035 рілля 
3 2,8861 1820684800:04:000:0045 рілля 
4 3,1719 1820684800:04:000:0047 рілля 
5 3,1196 1820684800:04:000:0057 рілля 
6 3,6477 1820684800:04:000:0095 рілля 
7 3,7220 1820684800:04:000:0093 рілля 
8 3,9212 1820684800:04:000:0091 рілля 
9 3,9369 1820684800:07:000:0595 рілля 
10 3,7349 1820684800:04:000:0106 рілля 
11 3,7350 1820684800:04:000:0112 рілля 
12 3,7350 1820684800:04:000:0151 рілля 
13 2,9532 1820684800:04:000:0153 рілля 
14 2,5550 1820684800:04:000:0163 рілля 
15 2,5600 1820684800:04:000:0165 рілля 
16 2,7047 1820684800:04:000:0194 рілля 
17 3,5926 1820684800:04:000:0188 рілля 
18 2,0951 1820684800:04:000:0219 рілля 
19 2,6593 1820684800:04:000:0223 рілля 
20 2,5550 1820684800:04:000:0235 рілля 
21 3,2296 1820684800:07:000:0079 рілля 
22 3,1654 1820684800:07:000:0081 рілля 
23 4,1066 1820684800:07:000:0088 рілля 
24 2,3619 1820684800:07:000:0096 рілля 
25 2,9508 1820684800:07:000:0105 рілля 
26 3,0069 1820684800:07:000:0106 рілля 
27 3,9473 1820684800:07:000:0119 рілля 
28 4,6187 1820684800:07:000:0122 рілля 
29 3,4813 1820684800:07:000:0170 рілля 
30 4,2373 1820684800:07:000:0174 рілля 
31 4,3274 1820684800:07:000:0178 рілля 
32 4,4966 1820684800:07:000:0206 рілля 
33 2,7548 1820684800:07:000:0220 рілля 
34 2,9533 1820684800:04:000:0272 рілля 
35 3,5759 1820684800:04:000:0346 рілля 
36 3,7186 1820684800:04:000:0027 рілля 
37 3,7351 1820684800:04:000:0361 рілля 
38 3,7350 1820684800:04:000:0367 рілля 

 
Секретар ради                                                                                     О.В.Самчук 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44  сесія  8 скликання 

05 червня 2020 року                                                                                               № 2911 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з 
подальшою передачею в оренду 
 

        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для 
ведення розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись 
ст.12,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду 
гр.Тальянському Ярославу Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ та гр. Візетіу 
Андрію Тарасовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 2,5000 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва по ХХХХХХХХХХ.  

       2. Передати гр.Тальянському Ярославу Олександровичу, гр. Візетіу Андрію 
Тарасовичу в довгострокову оренду терміном на 49 років земельну ділянку з земель запасу 
сільськогосподарського призначення, яка розташована по ХХХХХХХХХ, площею 2,5000 
га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Кадастровий номер 
земельної ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

        3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки 12 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Гр.Тальянському Я.О., гр. Візетіу А.Т.: 

        4.1. Після затвердження проекту землеустрою замовити виготовлення договору 
оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати речове право на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства. 

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

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



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

 

Міський голова                                                      А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання 

05 червня 2020                                                                                                        №  2912 

Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території  
 

       Розглянувши заяву ФОП Сидорівської О.Ф. про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул. Соборна, 6, м. Баранівка, заяву 
генерального директора ТОВ ТК «Полісся – Продукт» Раковича О.І. про надання дозволу 
на виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. Соборна, 4а, 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 комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
природного навколишнього середовища, міська рада 

       ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Соборна, Європейська, 
Пашкевича, Звягельська м. Баранівка, Баранівського району, 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. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради № 2834 від 12.02.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території». 

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 
 

 

 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44  сесія  8 скликання 

 05 червня 2020 року                                                                                             № 2913   

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду  
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та передати в оренду земельні ділянки: 
 

      1.1. Любарцю Федору Фадейовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, в 
короткострокову оренду терміном на 2 (два) роки площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під 
житловою забудовою та громадськими спорудами – 0,1040 га, рілля – 0,341 га, багаторічні 
насадження – 0,1119 га, що розташована в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХХ. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки - 0,1% 
від нормативно-грошової оцінки землі. 
 

      2. Після затвердження технічної документації громадянам замовити виготовлення 
договору оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до 
чинного законодавства. 

 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 

Міський голова                                       А.О.Душко 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання 

 

05 червня 2020 року                                                                                               № 2914 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх в оренду 
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 

        Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»                      
Ющенка О.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, 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 комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 88,0406 
га за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна 
за межами с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області, які передаються в 
оренду товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП». 

               2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі генерального директора Ющенка О.М. в оренду терміном на 7 років до оформлення 
права власності земельні ділянки за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 88,0406 га 
згідно з додатком до рішення. Земельні ділянки розташовані за межами с.Смолдирів на 
землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 



            2. Встановити розмір орендної плати за оренду невитребуваних земельних часток 
(паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»: 

        3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

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

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

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток до рішення 
                                                                                   44 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від   06.2020 р.  
       № 2914 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 

які передаються  в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 

№ 
з/п 

№ 
земельної 

частки 
(паю) 

 

Площа, 
га 

 

Угіддя 

 

1 214 2,5198 пасовище 1820685300:01:000:0328 

2 218 6,0943 пасовище 1820685300:01:000:0329 

3 219 6,1489 пасовище 1820685300:01:000:0330 

4 515 2,5287 рілля 1820685300:03:000:0434 

5 537 2,9861 пасовище 1820685300:05:000:0573 

6 705 3,9656 рілля 1820685300:05:000:0416 

7 711 3,7279 рілля 1820685300:05:000:0415 

8 753 3,6007 рілля 1820685300:05:000:0599 

9 914 3,3871 пасовище 1820685300:05:000:0600 

10 915 3,1284 пасовище 1820685300:05:000:0601 

11 916 2,5929 пасовище 1820685300:05:000:0602 

12 917 2,3601 пасовище 1820685300:05:000:0603 

13 918 2,2882 пасовище 1820685300:05:000:0604 

14 919 2,3421 пасовище 1820685300:05:000:0605 

15 920 2,8808 пасовище 1820685300:05:000:0606 

16 921 2,5928 пасовище 1820685300:05:000:0607 

17 922 2,3653 пасовище 1820685300:05:000:0608 

18 923 2,2879 пасовище 1820685300:05:000:0609 

19 928 3,8571 пасовище 1820685300:03:000:0435 

20 935 2,2885 пасовище 1820685300:03:000:0436 

21 936 2,3634 пасовище 1820685300:03:000:0437 

22 937 2,9690 пасовище 1820685300:03:000:0438 

23 938 2,9436 пасовище 1820685300:03:000:0439 

24 940 3,3192 пасовище 1820685300:03:000:0440 

25 174.1 1,3982  пасовище 1820685300:01:000:0331 



26 600.1 2,1711 пасовище 1820685300:05:000:0610 

27 719.1 0,7455 рілля 1820685300:05:000:0611 

28 719.2 2,9156 рілля 1820685300:05:000:0612 

29 744.1 3,0865 рілля 1820685300:05:000:0613 

30 752.2 2,1850 рілля 1820685300:05:000:0614 

 

 

Секретар ради                                                                          О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
44 сесія 8 скликання  

05 червня 2020 року                                                                                     № 2915 

 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ФГ «Домашня курочка» 

 

        Розглянувши клопотання голови господарства ФГ «Домашня курочка»   Стретович 
О.О., технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних 
часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», керуючись 
ст.12,32,125,126,1861, 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 комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду 
фермерському господарству «Домашня курочка» за рахунок невитребуваних земельних 
часток (паїв) згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею  7,9478 га та закріплення їх на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами с.Острожок на землях реформованого 
СГК «Надія» та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 

               2. Передати фермерському господарству «Домашня курочка» в особі голови 
господарства Стретович О.О. в оренду терміном до оформлення права власності земельні 
ділянки за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 7,9478 га, в тому числі: пасовище 
– 2,6563 га (кадастровий номер: 1820684800:04:000:0697), пасовище – 2,6256 га 
(кадастровий номер: 1820684800:04:000:0696), пасовище – 2,6459 га (кадастровий номер: 
1820684800:04:000:065). Земельні ділянки розташовані за межами с.Острожок на землях 



реформованого СГК «Надія» та відносяться до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

            3. Встановити розмір орендної плати за оренду невитребуваних земельних часток 
(паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Представнику ФГ «Домашня курочка»: 

        4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

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

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

 

Міський голова                                                 А.О.Душко                                 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
44 сесія 8 скликання 

 
 05 червня 2020 року                                                                      № 2916 
 
Про погодження тарифів на платні стоматологічні послуги, 
медичний огляд для абітурієнтів, які вступають  
у навчальні заклади всіх рівнів акредитації, 
які будуть надаватися КНП «Баранівська ЦРЛ» (без ПДВ)  
 
 

      У зв’язку з переходом  КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради з 
01.04.2020р. до другого етапу медичної реформи, що передбачає   припинення  
фінансування лікарні за рахунок  медичної субвенції і її перехід на фінансування  від оплати 
медичних послуг  та кількості наданих таких послуг за Програмою медичних гарантій, 
враховуючи реальну можливість кількісного надання медичних послуг населенню,  
відповідно до ст.3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», Постанови КМУ №1138 від 17.09.1996р. « Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих навчальних медичних закладах», керуючись ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада 

    
В И Р І Ш И Л А: 
 
   1. Погодити тарифи на платні стоматологічні послуги та медичний огляд для 

абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації, що надаватимуться 
лікарнею (без ПДВ) згідно додатку.  

 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко Н.В.) та на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 

 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 



                                                                                             Додаток  
      до рішення 44 сесії 8 скликання Баранівської  
      міської ради  
      від 05.06.2020р. № 2916 

 
Тарифи на платні хірургічні стоматологічні послуги, що надаються  

КНП "Баранівська ЦРЛ" (без ПДВ) 
 

Код 
Шифр 
МКП 

Назва послуги 

Тариф до 
затвердження 

(без ПДВ), 
грн. 

01 1-10.19 

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, 
фізичних обстежень, запланованої програми 
діагностики та лікування 20,00 

02 1-12.19 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 20,00 

03 1-13.19 

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає 
запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю 
призначеного лікування) 20,00 

04 1-16.19 

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на 
прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 
спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 20,00 

05 1-300 А Знеболювання провідникове    
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 52,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
06 1-300 Б Знеболювання інфільтраційне   
    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 
07 1-300 В Знеболювання аплікаційне   
    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 

08 1-300.01 
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного 
індексу 41,00 

09 1-309.06 Аналіз рентгенограми прицільної 10,00 

10 1-309.07 
Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, 
томограми 20,00 

11 1-421.01 Біопсія язика   
    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 
12 1-421.02 Біопсія піднебіння   



    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 
13 1-421.03 Пункційна біопсія слинової залози   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
14 1-421.04 Біопсія лімфатичного вузла   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
15 1-540 Біопсія губи   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
16 1-541 Біопсія язика   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
17 1-543 Біопсія переддвер'я рота   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 

18 4-520.01 
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 
огляд хворого, анестезію, заповнення документації)   

    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
19 4-520.02 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
20 5-230 А Видалення тимчасового зуба   
    Ультракаїн 88,00 
    Убістезін 72,00 
    Артифрін 57,00 
    Лідокаїн 34,00 

21 5-230.01 
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на 
огляд хворого, анестезію, заповнення документації)   

    Ультракаїн 118,00 



    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 
22 5-230.04 Накладання швів на лунку після видалення зуба 29,00 

23 5-231.06 

Видалення зуба з викроюванням слизово-
періостального клаптя, випилюванням фрагмента 
кортикальної пластинки альвеолярного паростка   

    Ультракаїн 196,00 
    Убістезін 180,00 
    Артифрін 165,00 
    Лідокаїн 142,00 
24 4-539.08 Усунення шкідливих звичок (навчання) 41,00 
25 4-539.11 Усунення подразнюючих факторів 20,00 
26 5-234.01 Репозиція зуба при неповному вивиху 210,00 
27 5-240 Гінгівотомія 61,00 
28 5-240.01 Розкриття абсцесу, дренування   
    Ультракаїн 106,00 
    Убістезін 90,00 
    Артифрін 75,00 
    Лідокаїн 52,00 

29 5-240.02 
Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного 
паростка   

    Ультракаїн 139,00 
    Убістезін 123,00 
    Артифрін 108,00 
    Лідокаїн 86,00 
30 5-240.04 Лікування альвеоліта кюретажем ямки   
    Ультракаїн 108,00 
    Убістезін 92,00 
    Артифрін 77,00 
    Лідокаїн 55,00 

31 8-190.01 
Медикаментозне лікування альвеоліту, 
перікоронариту   

    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
32 5-242.01 Кюретаж пародонтальних кишеней в області 2 зубів   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
33 5-241.02 Клаптеві операції (6-8 зубів)   
    Ультракаїн 220,00 
    Убістезін 205,00 
    Артифрін 189,00 
    Лідокаїн 167,00 
34 5-241.06 Гінгівектомія   



    Ультракаїн 118,00 
    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 
35 5-241.07 Гінгівопластика на ділянці 6 зубів   
    Ультракаїн 180,00 
    Убістезін 164,00 
    Артифрін 149,00 
    Лідокаїн 126,00 
36 5-242.02 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми   
    Ультракаїн 167,00 
    Убістезін 152,00 
    Артифрін 136,00 
    Лідокаїн 114,00 
37 5-242.05 Розтин капюшона   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
38 5-242.15 Промивання капюшона 20,00 
39 5-242.16 Розтин окістя   
    Ультракаїн 88,00 
    Убістезін 72,00 
    Артифрін 57,00 
    Лідокаїн 34,00 
40 5-242.17 Резекція капюшона   
    Ультракаїн 88,00 
    Убістезін 72,00 
    Артифрін 57,00 
    Лідокаїн 34,00 
41 5-243.01 Цистектомія одонтогенної кісти   
    Ультракаїн 139,00 
    Убістезін 123,00 
    Артифрін 108,00 
    Лідокаїн 86,00 
42 5-243.03 Цистектомія з резекцією верхівки кореня   
    Ультракаїн 180,00 
    Убістезін 164,00 
    Артифрін 149,00 
    Лідокаїн 126,00 
43 5-243.04 Цистотомія з резекцією верхівки кореня   
    Ультракаїн 139,00 
    Убістезін 123,00 
    Артифрін 108,00 
    Лідокаїн 86,00 
44 5-243.08 Цистотомія   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 



    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
45 5-243.09 Резекція верхівки кореня зуба   
    Ультракаїн 155,00 
    Убістезін 139,00 
    Артифрін 124,00 
    Лідокаїн 102,00 
46 5-244.01 Альвеолектомія   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
47 5-250.01 Видалення передракових хвороб язика   
    Ультракаїн 106,00 
    Убістезін 90,00 
    Артифрін 75,00 
    Лідокаїн 53,00 
48 5-250.02 Видалення доброякісного новоутворення язика   
    Ультракаїн 127,00 
    Убістезін 111,00 
    Артифрін 96,00 
    Лідокаїн 73,00 
49 5-259.01 Розтин і дренування при операціях на язиці   
    Ультракаїн 118,00 
    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 

50 5-260.01 
Дренування абсцесу при розтині слинної залози або 
протоки   

    Ультракаїн 118,00 
    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 
51 5-260.02 Бужування отвору протоки слинної залози   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
52 5-261.04 Видалення каменю із протоки слинної залози   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 
53 5-270.03 Розтин абсцесу з наступним дренуванням   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 



54 5-271 Розтин і дренування абсцесів піднебіння   
    Ультракаїн 98,00 
    Убістезін 82,00 
    Артифрін 67,00 
    Лідокаїн 45,00 

55 5-273.02 
Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин 
ротової порожнини (папіломи, фіброми та інш.)   

    Ультракаїн 139,00 
    Убістезін 123,00 
    Артифрін 108,00 
    Лідокаїн 86,00 
56 5-274.05 Пластика вуздечки язика   
    Ультракаїн 118,00 
    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 
57 5-883 Первинна хірургічна обробка рани   
    Ультракаїн 139,00 
    Убістезін 123,00 
    Артифрін 108,00 
    Лідокаїн 86,00 
58 5-929 Коагуляція ясен   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
59 8-00.03 Витягування франментів 41,00 

60 8-174.02 
Промивання носового синуса через перфораційний 
отвір 20,00 

61 8-192 Перев'язка після складного хірургічного втручання 31,00 
62 8-193 Обробка виразки   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 

63 8-209.01 
Вправлення звичного вивиху скронево-
нижньощелепного суглобу   

    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 62,00 
    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 

64 8-209.02 
Вправлення гострого вивиху скронево-
нижньощелепного суглобу   

    Ультракаїн 118,00 
    Убістезін 102,00 
    Артифрін 87,00 
    Лідокаїн 65,00 
65 8-303 Іммобілізація за допомогою пов'язки 41,00 



66 8-303.04 Накладання пращі на підборіддя 20,00 
67 8-329.01 Шинування при переломах щелеп   
    Ультракаїн 302,00 
    Убістезін 286,00 
    Артифрін 270,00 
    Лідокаїн 248,00 
68 8-334 Імобілізація зубів дротом 61,00 
69 8-335 Шинування зубів (з приводу вивихів зубів)   
    Ультракаїн 169,00 
    Убістезін 153,00 
    Артифрін 138,00 
    Лідокаїн 116,00 
70 8-894 Припинення кровотечі після видалення зуба 20,00 
71 8-897 Зняття швів 10,00 
72 9-100 Первинна пов'язка при невідкладній допомозі 31,00 

 
Тарифи на платні терапевтичні стоматологічні послуги, що надаються  

КНП "Баранівська ЦРЛ" (без ПДВ) 
 

Ко
д 

Шифр 
МКП 

Назва послуги 
Тариф до 

затвердження 
(без ПДВ), грн. 

01 1-10.19 

Первинний огляд хворого (включає запис 
анамнезу, фізичних обстежень, запланованої 
програми діагностики та лікування) 20,00 

02 1-10-19А 
Огляд порожнини рота, визначення 
пародонтологічного статусу 59,00 

03 1-12.19 
Порада, якщо хворий звернувся тільки за 
порадою 20,00 

04 1-13.19 

Повторний огляд амбулаторного хворого 
(включає запис анамнезу, фізичного обстеження, 
контролю призначеного лікування) 20,00 

05 1-16.19 

Консультація хворого (запис огляду та порада, 
дані на прохання лікаря, який лікує, іншим 
лікарем для спеціальної оцінки стану та 
подальшого лікування) 20,00 

06 1-10.19Б 

Комплексне первинне обстеження дитини, 
оформлення облікової документації, стану 
прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, 
локальної демінералізації, ступеня активності 
карієсу, плану диспансеризації, реабілітації та 
профілактики 79,00 

07 1-300 

Стоматологічне обстеження на амбулаторному 
прийомі або при профілактичних оглядах, 
складання плану профілактики 20,00 

08 1-300А  Знеболювання провідникове   
    Ультракаїн 77,00 
    Убістезін 61,00 



    Артифрін 46,00 
    Лідокаїн 24,00 
09 1-300Б Знеболювання інфільтраційне   
    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 
10 1-300В Знеболювання аплікаційне   
    Ультракаїн 67,00 
    Убістезін 51,00 
    Артифрін 36,00 
    Лідокаїн 14,00 
11 4-521.05 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 41,00 

12 4-521.01 
Зняття зубного каменю, нальоту 
інструментальним способом з усіх зубів 170,00 

13 4-539.01 Флюоризація зубів 21,00 
14 4-539.02 Закриття фісур одного зуба герметиками 86,00 

15 5-232.01 А 
Лікування одного зуба при поверхневому і 
середньому карієсі (без накладання пломби) 31,00 

16 5-232.04 А 
Лікування одного зуба при глибокому карієсі 
(без накладання пломби) 52,00 

17 5-232.07 Усунення дефекту пломби 34,00 
18 5-232.12 Сріблення поверхні або порожнини зуба 12,00 

19 5-237 А 

Препарування каріозної порожнини (або 
трепанація коронки), розкриття рогу пульпової 
камери 30,00 

20 5-237 Б Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки 12,00 
21 5-237.02 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 17,00 

22 5-237.04 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, 
що полімеризується (цементом) 39,00 

23 5-237.05 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, 
що полімеризується, та гутаперчевими штифтами 
(або термопластом) з форедентом 58,00 

24 5-237.05 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, 
що полімеризується, та гутаперчевими штифтами 
(або термопластом) з ендометазоном 79,00 

25 5-237.19 
Закриття перфорації каналу зуба або перфорації 
дна пульпової камери 25,00 

26 5-249.10 
Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні 
карієсу та його ускладненнях 17,00 

27 5-237В 

Препарування каріозної порожнини (або 
трепанації коронки), розкриття рогу пульпової  
камери 30,00 

28 5-237.03 
Інструментальна та медикаментозна обробка 
одного каналу зуба 61,00 

29 5-237.20 
Механічне та хімічне розширення облітерованого 
каналу зуба 135,00 



30 5-249.02 

Розпломбування кореневого каналу зуба, 
запломбованого пастою, що полімеризується, або 
цементом 174,00 

31 5-249.12 Видалення постійної пломби 20,00 

  5-232 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 
ускладнень з:   

32 5-232.01 цементу 29,00 
33 5-232.06 композитного матеріалу 34,00 
34 5-232.08  світлополімерного матеріалу 136,00 

 
Тарифи на платні медичні послуги, що надаються  

КНП "Баранівська ЦРЛ" (без ПДВ) 
 

№ п/п Назва послуги 
Тариф до 

затвердження (без 
ПДВ), грн. 

1. 
Медичний огляд для абітурієнтів, які вступають у 
навчальні заклади всіх рівнів акредитації 225,00 

 
 

Секретар ради                                                              О. В.Самчук  


