
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45  сесія  8 скликання 
 
 

26 червня 2020 року                                                                    № 2917 
 

Про результати діяльності 
Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка 
та Баранівського району за 2019 рік 
 
 
                 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію  Островського І.М. – заступника кервника 
Новоград-Волинської місцевої прокуратури, радника юстиції,  враховуючи 
рекомендації постійних комісій,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Інформацію  про результати діяльності Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка та Баранівського району протягом 
2019 року  взяти до відома. 
 
 
Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

45сесія 8 скликання 
26 червня 2020 року        № 2918 
 
Про включення до переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації  в 2020 році 
 
         Керуючись Законом Україні п.7ст.11 «Про приватизацію державного і комунального 
майна», ст.26 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
рішення 29 сесії 8 скликання від 12 березня 2019 року № 1782 «Про затвердження Порядку 
подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації та 
затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 
приватизації комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» 
з метою забезпечення прозорого процесу при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням 
об’єктів комунальної власності, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук 
О.Г. щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2020 роцічастини адміністративного будинку сільської ради (с. Суємці), 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

        1.Включити до переліку об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади що підлягають приватизації в 2020 році 

        2.Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної грошової 
оцінки на частину адміністративного будинку сільської ради (с.Суємці) для розрахунку 
вартості продажу. 
       3. Звіт про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження сесії 
Баранівської міської ради. 
       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради (Савчук В.А.) та на постійну комісію з питань 
житлово – комунального господарства, комунальної власності,  промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 

№  Назва об’єкта 
приватизації 

Юридична 
адреса 

Площа, м.кв. Вартість 
продажу, 
тис. грн. 

Спосіб 
приватизації 

 
1. Частину 

адміністративного 
будинку сільської 

ради (с.Суємці) 

Житомирська 
обл., 

Баранівський 
р-н, с.Суємці, 

вул. Д. 
Савчука 2 

247,7 Згідно з 
незалежною 
експертною 

оцінкою 

Аукціон 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія 8 скликання 
 
26 червня 2020 року                                                                               № 2919 
 
 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата Баранівської міської ради 
8 скликання Оханського Ю.М. 
 
         Розглянувши заяву депутата Баранівської міської ради 8 скликання 
Оханського Юрія Миколайовича про дострокове припинення повноважень 
депутата, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 2 статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад»,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Достроково припинити повноваження депутата Баранівської міської 
ради Житомирської області 8 скликання Оханського Юрія Миколайовича у 
зв’язку з його особистою заявою про складання ним депутатських повноважень.   

 2. Дане рішення направити до Баранівської міської виборчої комісії 
Баранівського району Житомирської області. 

 3. Оприлюднити дане рішення на сторінці офіційного веб-сайту 
Баранівської міської ради. 

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

 
 
Міський голова                                                                                 А.О. Душко 
 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія 8 скликання 
     26  червня 2020 року                                                                     № 2920 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 
з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-
VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 
території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 
             1.1. Шевчуку Сергієві Олександровичу, який проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX 
             1.2. Шевчуку Юрію Олександровичу, який проживає по XXXXXXXX орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX 
             1.3. Бортюк Ірині Юріївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
0,0600 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXX 
             1.4. Полюшкевичу Олександрові Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX 
             1.5. Закусилу Олександрові Ігоровичу, який проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої по XXXXXXXXX 
              1.6. Рибачок Галині Павлівні, яка проживає по XXXXXXXX, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXXX 
             1.7. Шкабарі Ользі Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXX 



             1.8. Омельчуку Віталію Васильовичу, який проживає по CCCCCC, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXX. 
             1.9. Гулько Ларисі Ананівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
0,1700 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX 
             1.10. Гімбер Світлані Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXXXXXX 
             1.11. Рибак Ларисі Степанівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXXXXX 
             1.12. Верганівській Анні Іванівні, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
вул.Лесі Українки в XXXXXXX. Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: 
XXXXXXXX 
             1.13. Дейнеці Лілії Анатоліївні, яка проживає по XXXXXX, орієнтовною площею 
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXX. 
             1.14. Сліжевській Наталії Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXX. 
             1.15. Присяжнюк Любові Степанівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої  в XXXXXXXX. 
             1.16. Савич Вірі Іванівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої  в XXXXXXXXXXX. 
             1.17. Савичу Олексію Петровичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої  в XXXXXXXXX. 
             1.18. Нікітовій Аліні Петрівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXXXXXX. 
             1.19. Нікітовій Аліні Петрівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва, розташованої по XXXXXXXX. 
             1.20. Нікітовій Аліні Петрівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в XXXXXXXX. 
             1.21. Орностаю Юрію Васильовичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в 
XXXXXXXXXX. 
             1.21. Орностаю Василю Яковичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в 
XXXXXXXXX 
             1.22. Пилипчук Галині Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої  в XXXXXXXXXі. 
 
            2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 18,4654 га (кадастровий номер: XXXXXX). 



            2.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXXX, 
з подальшою передачею у власність: 
            2.1.1 Осадчук Ользі Олександрівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,75 га. 
            3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,2616 га (кадастровий номер: XXXXXXXXX). 
             3.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
сXXXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
             3.1.1 Парфенюк Валентині Григорівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,0000 га. 
            4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 20,9869 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 
            4.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
            4.1.1 Дмитренко Тетяні Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 26,0174 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 
            5.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
сXXXXXXXXX: 
            5.1.1 Олійнику Сергію Петровичу, який проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            5.1.2 Ткачуку Миколі Миколайовичу, який проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            5.1.3 Ваюті Івану Васильовичу, який проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
             5.1.4 Зайчук Галині Петрівні, яка проживає в сXXXXXXXX, орієнтовною площею 
2,00 га. 
             5.1.5 Зайчук Ірині Григорівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,8287 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 
            6.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXXX, 
з подальшою передачею у власність: 
            6.1.1 Полюшкевич Світлані Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 17,9925 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 
            7.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 



на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXXX, 
з подальшою передачею у власність: 
            7.1.1 Юзепчук Вероніці Олексіївні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            7.1.2 Юзепчук Катерині Олексіївні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            7.1.3 Гарбузюк Сергію Андрійовичу, який проживає по XXXXXXXXі, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
             7.1.4 Гарбузюк Ларисі Петрівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
2,00 га. 
             7.1.5 Вовк Надії Михайлівні, яка проживає по XXXXXX, орієнтовною площею 2,00 
га. 
             7.1.6 Присяжнюк Наталія Володимирівна, яка проживає XXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
            8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 10,3378 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 
            8.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXXX, 
з подальшою передачею у власність: 
            8.1.1 Белінській Зінаїді Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            8.1.2 Рожанській Наталії Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 23,5678 га (кадастровий номер: XXXXXXXXX). 
            9.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
            9.1.1 Остапчук Тетяні Василівні, яка проживає XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 6,3454 га (кадастровий номер: XXXXXXXXX). 
            10.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель 
запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
            10.1.1 Заїці Володимиру Миколайовичу, який  проживає  в XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 12,8680 га (кадастровий номер: XXXXXXXXXX). 
            11.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель 
запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
            11.1.1 Дудкиній Анастасії Пантелеївні, яка проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            11.1.2 Нікітчину Сергію Анатолійоичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 



            11.1.3 Шаповал Ірині Юріївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
2,00 га. 
             11.1.4 Мартинюку Ігорю Олександровичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
             11.1.5 Писаренко Ярославі Олегівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
             11.1.6 Мартинюк Валентині Іванівни, яка проживає по XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

    12. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Зрубок 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність 
гр.Іванову Андрієві Анатолійовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 1,00 га, 
кадастровий номер: XXXXXXXXXXX. 

   13. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 36 сесії 6 скликання Баранівської 
міської ради від 11.04.2014 р. №1567 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної форми власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у власність гр.Закусилу О.І.». 
            14. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
зазначеним у додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

               15. 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 

45 сесія 8 скликання 
 

26 червня 2020 року                                                                № 2921 

 
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 45 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 26.06.2020р. № 2921 

 

 

1.Розпорядження  № 167-од від 01.06.2020р. «Про створення комісії з 
приймання-передачі майна з балансу відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, 
молоді спорту та культури Баранівської райдержадміністрації на баланс 
Баранівської міської ради» .  

2.Розпорядження № 171-од від 05.06.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

3. Розпорядження № 173-од від 11.06.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік». 

4. Розпорядження № 175-од від 11.06.2020р. «Про  внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2020 рік»  

5. Розпорядження № 177-од від 11.06.2020р. «Про надання дозволу на 
списання непридатних основних засобів, які знаходяться на балансі   
Баранівської міської ради» 

6. Розпорядження № 179-од від 17.06.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік» . 

  

  

 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

45 сесія 8 скликання 

 
26 червня 2020 року                                                                 № 2922 

        
 

Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету   

за 2019 рік 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради 

Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2019 рік, на підставі статті 143 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА 

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

� за  доходами: 202049190,13  гривень;  
� за видатками:  205373634,86 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 184054706,94 гривень;  
� видатки в сумі 155569227,77 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 17994483,19 гривень; 
� видатки в сумі 49804407,09 гривень. 
�   

 2.Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
2450144,50грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2020 року через 
максимально ощадний режим використання коштів.  
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

                                                                                                   

 



           

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

45 сесія 8 скликання 

 
26 червня 2020 року                                                                               № 2923 

        
 

Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету   

за 1 квартал 2020 року 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради 

Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2019 рік, на підставі статті 143 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА 

1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1 
квартал 2020 року:   

� за  доходами: 42053800,67  гривень;  
� за видатками:  40140855,62 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 39736898,16 гривень;  
� видатки в сумі 38075920,38 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  
� доходи в сумі 2316902,51 гривень; 
� видатки в сумі 2064935,24 гривень  

 
 2. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
5527524,58грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.04.2020 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2020 року через 
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко                                                       

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія 8 скликання 
 

26 червня  2020 року                                                                     № 2925 
 
Про затвердження Програми надання 

комплексної послуги соціально-

медичної допомоги дітям на 2020 рік 

 
Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування», відповідно до Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 №866 та 
Порядком взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що 
можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою КМУ 
від 03.10.2018 №800, з метою забезпечення реалізації державної політики у 
сфері охорони дитинства, соціального захисту дітей, розглянувши подання 
КНП «Баранівська ЦРЛ», враховуючи рекомендації постійних комісій,  міська 
рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціально-
медичної допомоги дітям на 2020 рік (додається). 
 2. Комунальному некомерційному підприємству «Баранівська ЦРЛ» 
(Шатровський І.В.), службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) до 10 
січня 2021 року звітувати про хід її виконання. 
 3. Рекомендувати Довбиській та Дубрівській об’єднаній територіальній 
громаді розробити та затвердити на адміністративних територіях відповідні 
Програми. 
 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту 
та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.), постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Кокітко Н.В.  
 



Міський голова                                                            А.О. Душко 
  
                         
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
       рішення 45 сесії 8 скликання   
       Баранівської міської ради   
       від 26.06.2020 року №2925 
 

Розділ I. Загальна характеристика 

 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

КНП «Баранівська ЦРЛ» 

2. Розпорядчі документи, на 
виконання яких спрямована 
Програма 

-  
 
 

3. Розробник Програми 
 

КНП «Баранівська ЦРЛ» 

4. Співрозробники Програми Баранівська міська рада 
5. Учасники Програми Баранівська міська рада, КНП 

«Баранівська ЦРЛ», служба у справах 
дітей Баранівської міської ради, КНП 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»  

6. Відповідальні виконавці 
Програми 
 

КНП «Баранівська ЦРЛ» 

7. Мета Програми Надання комплексної послуги соціально-
медичної допомоги дітям, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, дітям-
сиротам, дітям, позбавлених батьківського 
піклування, дітям, які залишилися без 
батьківського піклування, дітям 
переміщених з тимчасово окупованої 
території або району проведення 
антитерористичної операції 
 

8. Термін реалізації Програми 
 

2020 рік 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн 
 

45,0 тис.грн 
 



10. Основні джерела 
фінансування 

міський  бюджет, інші джерела не 
заборонені законодавством 

 

  

  

 Розділ II. Визначення проблеми, аналіз причин виникнення 

проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання 

 Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги 
дітям розроблена з метою створення ефективної системи захисту прав та 
інтересів дитини на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей 
середовища та відповідає чинним нормативно-правовим документам щодо 
захисту прав та інтересів дитини та її сім’ї. 

Найбільш вразливою стороною будь-яких сімейних правовідносин є 
дитина, яка проживає в умовах, що негативно впливають на її життя, стан 
здоров’я та розвиток. За різних соціальних причин діти залишаються в ситуації 
ризику. 

Протягом 2018-2019 рр. до дитячого відділення центральної районної 
лікарні службою у справах дітей Баранівської міської ради направлено (за 
згодою батьків) 20 дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах для обстеження та надання необхідної медичної допомоги. 2 з них 
перебували в стаціонарі протягом 34 днів і були направлені до будинку дитини, 
догляд за якими здійснювали медичні працівники у додаткове навантаження до 
своїх штатних обов’язків. 

Загалом термін перебування дітей в дитячому відділенні становив від 4-х 
до 34-х днів. 

Збалансоване харчування та лікування дітей здійснювалося за рахунок 
бюджетних коштів, засоби особистої гігієни закуповувалися за кошти медичних 
працівників та благодійників. В бюджеті лікарні не передбачено зазначених 
витрат на таку групу дітей, а ті кошти, які виділяються лікарні з міського 
бюджету не покривають потреби дітей на лікування та харчування. 

З метою реалізації на території громади державної політики з питань 
медико-соціального захисту дітей з сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах має бути забезпечено належне фінансування 
професійного медичного догляду дітей в період тимчасового їх перебування в 
медичному закладі. 
 

 Розділ III. Мета Програми 

 Метою прийняття Програми є надання комплексної послуги соціально-
медичної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які 
залишилися без батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово 
окупованої території або району проведення антитерористичної операції в 
період їх перебування в медичному закладі та посилення відповідальності за 
виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства. 



 
 
 

 Розділ IV. Завдання Програми 

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми, здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для медико-
соціального захисту дітей. Розв’язання проблеми передбачає концентрацію 
зусиль органів місцевого самоврядування, взаємодію всіх суб’єктів організації 
соціального захисту дітей у випадку конкретної дитини, яка потребує захисту. 
 

 Розділ V. Заходи Програми 

 1. Фінансування комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям 
(надання необхідного додаткового або спеціального збалансованого 
харчування, кошти на лікарські засоби та витратні матеріали, засоби догляду та 
гігієни, матеріальне оснащення палат відповідно до потреб дітей). 
Баранівська міська рада 
Протягом 2020 року 
 2. Організація високоякісних медичних послуг в умовах стаціонару та 
надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги. 
КНП «Баранівська ЦРЛ» 
КНП «Баранівський ЦПМСД» 
Протягом 2020 року 
 3. Вжиття заходів невідкладного реагування у ситуаціях ризику для 
дитини, організація соціального захисту дітей цільової групи.  
Служба  у справах дітей Баранівської міської ради 
Протягом 2020 року 
 
 Розділ VI. Цільові групи 

 1. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 
 3. Діти, які залишилися без батьківського піклування 
 4. Діти переміщені з тимчасово окупованої території або району 
проведення антитерористичної операції 
 

 Розділ VII. Пріоритетні напрями реалізації Програми та 

результативні показники 

 Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями 
реалізації: 
 у соціально-економічній сфері – забезпечення реалізації державної 
політики у сфері охорони дитинства; 
 у медичній сфері - надання комплексної послуги соціально-медичної 
допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-
сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які залишилися 
без батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово окупованої 



території або району проведення антитерористичної операції в період їх 
перебування в медичному закладі. 
 

 Розділ VIII. Фінансово-економічне обгрунтування 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
бюджету Баранівської міської ОТГ із залученням інших джерел не заборонених 
законодавством. 
 Середній термін перебування дітей даних категорій на ліжку в дитячому 
відділенні становить 15 днів. 
 Вартість середнього ліжкодня в дитячому відділенні складає 290 грн.10 
коп., а саме заробітна плата медичного персоналу – 144,84 грн., нарахування на 
заробітну плату – 31,86 грн., медикаменти – 1,35 грн., видатки на харчування – 
12,03 грн., комунальні послуги – 19,32 грн., загально-лікарняні витрати – 80,70 
грн.  
 Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 45,0 тис. грн. 
 
Кількість дітей Вартість 

комплексного 
пакету послуги на 
одну особу в день, 
грн. 

Витрати на 15 
днів на 1 особу, 
грн. 

Витрати на рік, 
грн. 

10 300,0 4500,0 45000,0 
 
 

Секретар ради                                                                                О.В. Самчук 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

    РІШЕННЯ 
45 сесія  8 скликання 

 
26 червня 2020  року                                                                          № 2926                                                           
 
Про затвердження Програми  
надання комплексної послуги  
соціально- медичної  допомоги  
незахищених категорій населення 
 із  групи ризику  на 2020 -2022 роки. 
 

     Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; статті 17 Закону України «Про основи соціального 
захисту бездомних  осіб і безпритульних дітей»  від 2 червня 2005 року № 2623-
IV зі змінами з метою покращання стану  комплексного соціально-медичного 
обслуговування незахищених категорій населення  із групи ризику  та 
розглянувши подання КНП «Баранівської ЦРЛ», враховуючи рекомендації 
постійних комісій,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціально -
медичної  допомоги незахищених категорій населення  із групи ризику  на 
2020-2022 роки (далі -Програма), що додається. 
 
 2. Рекомендувати Довбишській та Дубрівській об’єднаним 
територіальним громадам та Першотравенській селищній раді  розробити та 
затвердити на адміністративних територіях  аналогічні Програми. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.), постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Кокітко Н.В.  
 
 
Міський голова                                                         А.О. Душко  
                                               

 



        
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
       рішення 45 сесії 8 скликання  міської ради 
                               від   26.06.2020  року    № 2926               
 

 

Програма надання комплексної послуги соціально- медичної  допомоги 

незахищених категорій населення із групи ризику  на 2020 -2022 роки. 

 

Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 

 
1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Баранівська центральна районна 

лікарня» 

2 Розробник Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

3 Співрозробники Програми Баранівська міська рада 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

5 Учасники Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

     Управління соціального захисту 
     населення Баранівської міської ради 

Баранівська міська рада 
КНП  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 
 6 Терміни реалізації Програми 2020-2022 роки 

7 Мета Програми Визначення основних завдань та 
розроблення конкретних заходів їх 
реалізації для надання комплексної 
послуги соціально- медичної  допомоги 
незахищених категорій населення в 
період тимчасового перебування в 
медичному закладі  КНП «Баранівська 
центральна районна лікарня» 8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
567,0 тис. грн.  

9 Основні джерела фінансування 
Програми 

Кошти бюджету ОТГ 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ 

Визначення проблеми, аналіз причин виникнення проблеми та 

обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення  і 

виконання Програми 

 
 Створення системи соціально- медичних послуг особам, які перебувають 
у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, є 
необхідною в умовах реформування галузі охорони здоров’я. 
 Надання комплексу медичних послуг направлене на поліпшення або 
відтворення стану здоров’я та повернення до повноцінного життя осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги. Щорічно в відділеннях КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» для покращення стану здоров’я перебуває близько 30 осіб, які 
перебувають ускладних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги.Термін перебування соціально- незахищених осіб з групи ризику 
становить в середньому 21 день( терапевтичне, неврологічне та хірургічне 
відділення).Харчування та лікування таких пацієнтів здійснювалося за рахунок 
бюджетних коштів; засоби особистої гігієни закуповувались за кошти 
благодійників. В бюджеті лікарні не передбачено витрат на лікування та 
харчування таких групу осіб із групи ризику. 
 

Розділ ІІІ. Мета Програми 

Метою прийняття Програми є реалізація надання комплексної послуги 
соціально- медичної  допомоги незахищених категорій населення в період 
тимчасового перебування в медичному закладі. 

 
Розділ IV. Завдання Програми 

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та реалізація на 
території громади державної політики прав і свобод, передбачених 
Конституцією України та чинним законодавством для соціально- незахищених 
груп населення,  що перебувають в складних життєвих обставинах  комплексу 
соціально- медичних послуг  для даної групи ризику в період тимчасового 
перебування в медичному закладі. 
 

V. Заходи Програми 

 1. Фінансування комплексної послуги соціально- медичної  допомоги 
цільової групи незахищених груп населення,  що перебувають в складних 
життєвих обставинах  ( надання необхідного харчування,  кошти на лікарські 
засоби та витратні матеріали, засоби догляду та гігієни відповідно до потреб). 
                                                                              Баранівська міська рада   
                                                                              Термін  упродовж 2020 року 

 



2. Організація високоякісних медичних послуг в умовах стаціонару та 
надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги. 
                                                                           КНП«Баранівська ЦРЛ» 
                                                                         КНП «Баранівський ЦПМСД» 
                                                                         Термін  упродовж 2020 року 
 
3. Забезпечення оформлення документів в установлені терміни для 
скорочення термінів перебування цільової групи в лікувальній установі. 
                                                                        Управління соціального захисту 
                                                             населення Баранівської міської ради  
                                                             КНП «Баранівський ЦПМСД»                                                                
                                                                 Термін  упродовж 2020 року 

 

VI. Цільові групи 

 осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах із груп ризику. 
- особи, шо втратили  житло  або  права  на  його використання; 
- особи, які страждають на психічні розлади;  
- особи, хворі на наркоманію та хронічний алкоголізм;  
 - недієздатні та обмежено дієздатні особи;  
- особи похилого віку та інваліди. 
 

VІІ. Пріоритетні напрями реалізації Програми та результативні 

показники. 

Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями реалізації: 
У соціально-економічній сфері: 

- забезпечення надання комплексу соціальних послуг, передбачених  
чинним законодавством для цільові групи осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах із груп ризику; 

- взаємодія  усіх рівнів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, органів 
охорони здоров’я з метою вирішення та розв'язання соціально-побутових 
проблем осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
У медичній сфері: 

- надання комплексної послуги соціально- медичної  допомоги цільової  
групи незахищених груп населення,  що перебувають в складних життєвих 
обставинах  період тимчасового перебування в медичному закладі. 
 

VІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 

Середній термін перебування осіб даних категорій  на ліжку в відділеннях 
лікарні становить 21день. Вартість середнього ліжко-дня в відділеннях складає 
( з урахуванням харчування та лікування): 

- терапевтичне -231грн.70 коп. 
- хірургічне -372 грн.17 коп. 
- неврологічне- 265 грн.0коп. 

 Орієнтовна середня вартість перебування в лікарні - 300грн.0коп. 



Орієнтовний обсяг фінансування Програми –189,0 тис. грн. щорічно. 
Загальний обсяг фінансування 2020-2022рр.-567,0 тис. грн. 
 

 
 
 
    Секретар ради                                                           О.В. Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість 
осіб 

Вартість комплексного пакету 
послуги на одну особу в день, 

грн. 
 

Витрати на 
21день на 1 
особу, грн. 

Витрати на 
рік, грн 

30 300,0 6300,0 189000,0 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

     РІШЕННЯ 
45 сесія  8 скликання 

 
26 червня  2020  року                                                                          № 2927                                            
                                                
Про затвердження Програми  
безоплатного та пільгового відпуску  
лікарських засобів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення  
та за певними категоріями захворювань 
в КНП «Баранівська ЦРЛ» 
 Баранівської міської ради на 2020 рік 
        
     На виконання Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26 та підпункту 16 
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань», розглянувши подання КНП «Баранівська 
ЦРЛ» та з метою забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій 
населення та окремих груп хворих і покращення якості та ефективності їх 
лікування, враховуючи рекомендації  постійних комісій,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму  безоплатного та пільгового відпуску лікарських  
засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань в КНП «Баранівська ЦРЛ»  Баранівської міської ради 
на 2020 рік (далі -Програма), що додається.    
 2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити, в межах 
наявних фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів Програми. 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.).  та постійну комісію з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення міської ради 
(Пашкевич А.А.) 
  
Міський голова                                                                             А.О.Душко   
 



                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 45 сесії 8 скликання   
       Баранівської міської ради 
                                           від   26.06.2020     №  2927 

                                    
Програма 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобіву разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань в КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської 

ради на 2020 рік 

 

Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 
1 Ініціатор розроблення 

Програми 
КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 

2 Розробник Програми КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 

3 Співрозробники Програми Баранівська міська рада 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 

5 Учасники Програми КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівська міська рада 

6 Терміни реалізації Програми 2020рік 
7 Мета Програми Метою Програми є покращення стану здоров’я 

хворих, які потребують постійного прийому ліків, 
підвищення доступності, якості та ефективності 
медичної допомоги, скорочення поширеності 
захворювань. 

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

  200 тис.грн.  

9 Основні джерела 
фінансування Програми 

  Кошти ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ 

Визначення проблеми, аналіз причин виникнення проблеми та 

обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення  і 

виконання Програми 

     
Програма спрямована на розв’язання проблеми оптимального 

безоплатного або пільгового забезпечення лікарськими засобами хворих, які по 
життєвим показникам потребують постійного прийому ліків. Своєчасне 
отримання ліків буде сприяти попередженню загострення захворювань та 
ускладнень з боку інших органів та систем організму, задовільному, 
повноцінному розвитку людини. 

Програма розроблена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань”. 

Розділ ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є покращення стану здоров’я хворих, які потребують 
постійного прийому ліків, підвищення доступності, якості та ефективності 
медичної допомоги, скорочення поширеності захворювань. 

Розділ ІV. Напрями діяльності Програми 

Покращення якості та продовження тривалості життя пільгових категорій 
населення при певних видах захворювань. 

V. Заходи, спрямовані на реалізацію Програми 

Оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних 
категорій хворих до якісної медичної допомоги 

 

VI. Цільові групи населення, у разі амбулаторного лікування яких 

лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на 

пільгових умовах 

1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за 
рецептами лікарів відпускаються безоплатно: 

діти віком до трьох років; 
учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі 

учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою 
годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою 
годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не 
перевищує мінімальний розмір пенсії; 

особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у 
зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у 
зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в 
розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону 
України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 



особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, 
призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 

діти з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани 
податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно 
до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”; 

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за 
рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості: 

діти віком від трьох до шести років; 
особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України “Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 
депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з 

інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, 
депортованих за національною ознакою”; 

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій 
або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні”; 

почесні донори України відповідно до Закону України “Про донорство 
крові та її компонентів” і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком 
“Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 
23 червня 1995 р. № 240/95-ВР “Про введення в дію Закону України “Про 
донорство крові та її компонентів”. 

VІІ. Пріоритетні напрями реалізації Програми та результативні 

показники. 

Виконання заходів Програми сприятиме здійсненню безоплатного та 
пільгового забезпечення медикаментами визначених пільгових категорій 
населення 

VІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством.  

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
реалізації Програми 2020 рік – 200 тис. грн. 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 

 

 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

45 сесія 8 скликання 
 
26 червня  2020 року                                                                    №2928  
 
 
Про затвердження Програми охорони 
навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки  
 
 

Керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, враховуючи рекомендації 
постійних комісій,  міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки  (далі – Програма), що додається. 
 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) та відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А) передбачити в міському бюджеті 
щорічне асигнування коштів на реалізацію заходів Програми. 
 

3. 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 
 
 
 
 
 



                                                                              
        ЗАТВЕРЖЕНО 
        рішення 45 сесії Баранівської міської  
       ради від 26.06.2020 № 2928             

 
Програма охорони навколишнього природного середовища 

Баранівської міської ради на 2020-2022 роки 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення Програми                    
Виконавчий комітет Баранівської міської 
ради 

  

2. Розробник Програми                                         

Відділ благоустрою та ЖКГ та відділ 
бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради 

  
3. Відповідальний виконавець Програми         Виконавчі органи Баранівської міської ради 
  
4. Термін реалізації Програми 3 роки 
  
5. Головні розпорядники коштів Програми  Баранівська міська рада                   
  

6. Мета Програми                                                 
Забезпечення екологічної безпеки, захисту 
життя і здоров'я мешканців населених 
пунктів. 

 
 

2. Загальні положення 
 

Програма охорони навколишнього природного середовища Баранівської міської ради  
на 20120-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 
середовища»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення стану 
навколишнього природного середовища на території Баранівської міської ради. 

 
3. Мета Програми 

 
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, 

забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 
досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише за 
умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ і організацій, громадських організацій та населення міста. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Завдання Програми 

 
 1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища; 
 2. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, вжиття заходів з 
будівництва і реконструкції водовідвідної системи міста (каналізування і ливнева система); 
 3. Паспортизація водного господарства міста; 
 4. Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних смуг 
водних об’єктів. 
 5. Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою. 
 6. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 
повітря. 
 7. Охорона і раціональне використання земель. 
 8. Озеленення, благоустрій населеного пункту; збереження природно-заповідного 
фонду. 
 9. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання 
контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів; 
 10. Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території  міста. 
 11. Екологічна освіта і виховання мешканців міста, інформування про стан 
навколишнього природного середовища. 
 12. Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих 
робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм 
власності, і громадян; 
 13. Створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування заходів щодо 
охорони навколишнього природного середовища. 
 Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань Програми 
буде здійснюватися відповідними органами та підрозділами згідно з їх повноваження в 
рамках чинного законодавства.  

 
5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 
Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде 

здійснюватись за рахунок таких джерел: 
• державний бюджет; 
• міський бюджет; 
• фонди охорони навколишнього природного середовища (державний, обласний, міський); 
• власні кошти підприємств; 
• інвестиції; 
• інші кошти (інші джерела фінансування, не заборонені законодавством). 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні 
показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. Кошториси витрат на 
реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.  

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 
моніторинг виконання передбачених заходів.  

Програма передбачає створення міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища - складової частини спеціального фонду міського бюджету, який утворюється з 
метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним 
використанням і збереженням природних ресурсів, у тому числі наукових досліджень з цих 
питань, а також заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на 
навколишнє природне середовище. 

 
 
 



6. Строки виконання Програми 
 

Дія Програми поширюється на 2020-2022 роки.  
 

7. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити: 
1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 

покращення екологічної ситуації, екологічного балансу міста та навколишньої території. 
2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території Баранівської громади 

буде проводитись в таких напрямках: 
•   впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого 
впливу людей і господарств на природу в цілому та окремі її елементи (зменшення 
антропогенного навантаження на природу); 
•   впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 
• збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану водних 
об’єктів міста, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг, ознакування берегових смуг,  
виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних каналізаційних мереж, 
упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій дренажних, відвідних каналів), захисту 
території від затоплення і підтоплення; недопущення потрапляння стічних вод у водні 
об’єкти розташовані на території міста. 
• покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих 

побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з 
населенням щодо поводження з ТПВ через впровадження системи роздільного сортування 
сміття, зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронення на полігонах, 
збільшення кількості ТПВ для вторинної переробки; 
• збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану зелених 

насаджень на території міста за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць на території міста; 
• забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища; 
• створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля 

Баранівської об’єднаної громади. 



8. Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Баранівської ОТГ  на 2020 – 2022 рр. 

 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання, 
рік 

Джерело 
фінансування 

Відповідальні 
виконавці 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1 Паспортизація водного господарства міста 2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Виконавчий комітет 
Баранівської міської 
ради 

1.2 Санітарна очистка та благоустрій прибережних смуг річок, 
потоків, озер і ставків на території об’днаної громади, 
встановлення межових знаків берегової лінії водойм 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.3 Упорядкування відкритих джерел питної води  2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.4 Реконструкція і будівництво каналізаційних мереж вулиць 
м.Баранівка 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.5 Упорядкування системи водовідведення ливневих опадів 
(виділення дренажних, відвідних каналів в окрему ливневу 
міську каналізаційну мережу), розмежування водяних мереж 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.6. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
благоустрою водних об’єктів, систем водо-відведення та 
каналізування  на території міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

 
1.7. 

Контроль за кількістю та якістю поверхневих, підземних та 
стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси 
(отримання послуг з вимірювання показників складу і 
властивостей проб поверхневих вод тощо) 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

2.2 Ліквідація наслідків буреломів 
 
 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3 Озеленення території та благоустрій паркових зон, 
стадіонів на території Баранівської ОТГ  

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 



2.3.1 Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
кронування дерев на території Баранівської ОТГ 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.2 Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка 
клумб, квітників. Придбання насіння трав для підсіву на 
газонах та стадіонах Баранівської ОТГ 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.3 Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи) 2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.4 Утримання газонів та узбіччя центральних доріг та скверів 
на території міста: придбання садово-паркового інвентарю, 
устаткування та механізмів; фінансування робіт 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.5 Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
озеленення території та благоустрій паркових зон на 
території міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3. Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва 

3.1. Будівництво, облаштування контейнерних майданчиків з 
встановленням контейнерів (сміттєзбиральників)  для 
роздільного складування (сортування) ТПВ у житлових 
масивах міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.2. Ввиявлення і знешкодження несанкціонованих незаконних 
стихійних сміттєзвалищ на території громади 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.3. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
поводження з ТПВ на території громади 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення 
виїздів на території, де виявлені несанкціоновані 
сміттєзвалища та їх ліквідація 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

4. Екологічна освіта і виховання мешканців міста 

4.1. Інформування мешканців через місцеві ЗМІ про стан 
навколишнього природного середовища на території 
міста, проведення екологічних акцій, фестивалів; 
заохочення мешканців (учнів шкіл міста) до участі у 
волонтерських екологічних акціях; заохочення 
діяльності екологічних гуртків у школах 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством  

Виконавчий комітет 
Баранівської міської 
ради 

Секретар ради                                                                                                                         О.В.Самчук



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
45 сесія 8 скликання 

 
26 червня 2020  року                                                                        №  2929 
 
Про затвердження  Положення  
про управління соціального захисту  
населення Баранівської міської ради  
в новій редакції 
 
 

 На виконання законів України «Про соціальні послуги», «Про 
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради в новій редакції, що додається. 
 

2. Рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.07.2019 
року №1949  «Про внесення змін до  Положення про управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради та затвердження його в новій 
редакції» визнати таким, що втратило чинність. 
 

3. Уповноважити заступника начальника управління – директора 
центру (Нікітчина Н.В.) подати документи для державної реєстрації змін до 
відомостей про управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
 

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



                                                                         Затверджено 
                                                                      рішення 45 сесії 8 скликання  
                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                      від 26.06.2020 р.   № 2929 
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Про управління соціального захисту населення 

Баранівської  міської ради 

в новій редакції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Баранівка 
2020 рік 

 



             І. Загальні положення 

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

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та 
законами України, указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України та 
Міністерства охорони здоров’я України, актами інших центральних органів 
та місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

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

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

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

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

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

вул. Соборна, 12.    
                          

                               ІІ. Юридичний статус Управління 

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

2.4. Кошторис та штатний розпис Управління затверджує Баранівська 

міська рада. 

                  

 

 

 

 

 



 

                     ІІІ. Основні завдання Управління 

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної 
соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального 
захисту населення, а саме: 

1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального 
захисту населення, виконання програм і заходів у цій сфері; 

2) організація соціального обслуговування населення, здійснення 
соціальної роботи та надання якісних соціальних послуг, у тому числі  із 
залученням недержавних організацій, які надають соціальні послуги; 

3) розроблення та організація виконання комплексних програм та 
заходів щодо поліпшення становища соціально - вразливих верств населення, 
сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та 
потребують соціальної підтримки; 

4) забезпечення соціальної інтеграції/реінтеграції дітей та осіб з 
інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу  до 
об'єктів соціальної інфраструктури; 

5) вирішення відповідно до законодавства питань про надання 
допомоги  інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих 
або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців; 

6) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів 
війни та праці, громадян, реабілітованих, як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в 
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому; 

7) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних 
послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

8) забезпечення надання якісних адміністративних послуг соціального 
характеру; 

9) здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та 
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством; 

10) здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на 
створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю; дітей, які 
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними  
знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної 
незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних 
здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу, 
створення передумов для   інтеграції у суспільство; 
 11)  виконання інших повноважень у сфері соціального захисту 
населення, визначених ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
 
 



 Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання 
затверджуються Баранівською міською радою. 
 Структурні підрозділи Управління можуть надавати платні соціальні 
послуги. Тарифи на  такі соціальні послуги щороку визначаються 
Управлінням і затверджуються Баранівською міською радою. 
  
 

ІV. Майно Управління 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V. Фінансово-господарська діяльність Управління 

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



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

5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, 
державний бюджет, добровільні внески, гранти та інші джерела, що не 
заборонені чинним законодавством України. 

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

 
VІ. Структура Управління 

6.1.  До складу Управління  входять такі структурні підрозділи: 
6.1.1. Центр надання соціальних послуг 

Центр надання соціальних послуг управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради створений для надання соціальних 
послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і 
потребують сторонньої допомоги, згідно Державних соціальних стандартів.  

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

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

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

Відділ бухгалтерського обліку не є юридичною особою. 
6.1.3. Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки 

населення 
Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 

створений для організації роботи по прийому документів по всіх видах 
соціальних  допомог населенню за місцем проживання та забезпечує надання 
якісних адміністративних послуг соціального характеру. 

Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення не є 
юридичною особою. Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки 
населення може мати печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. 

 
6.1.4. Багатофункціональний центр реабілітації 

Багатофункціональний центр реабілітації створений для надання 
послуг реабілітації дітям з інвалідністю та дітям, які належать до групи 
ризику, щодо отримання інвалідності та потребують даних послуг.  

 Багатофункціональний центр реабілітації  не є юридичною особою. 
Багатофункціональний центр реабілітації може мати печатку зі своїм 
найменуванням, штампи та бланки. 



6.2. Керівники структурних підрозділів розробляють положення про 
підрозділ та подають на затвердження начальнику Управління. 

У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть 
створюватися інші підрозділи управління. 

6.3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду 
міським головою, відповідно до вимог чинного законодавства.  

6.3.1. Посаду начальника Управління може займати особа, яка вільно 
володіє державною мовою, має вищу освіту (магістр, спеціаліст) 
відповідного  професійного спрямування, стаж роботи за фахом, на 
державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівній посаді 
не менше як 2 (два) роки. 

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

персональну відповідальність за виконання покладених на Управління 
завдань, визначає ступінь відповідальності працівників,  затверджує посадові 
інструкції працівників Управління; 

- розробляє і подає на затвердження Баранівській міській раді проєкт 
положення про Управління; 

- затверджує положення про структурні підрозділи Управління та 
координує їх діяльність; 

- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 
працівників Управління;  

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників Управління; 

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

- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його 
інтереси; 

- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого 
кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення;  

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання.  

6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати 
гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка 
використовується для надання допомоги громадянам, які опинилися у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності 
Управління та його структурних підрозділів, ревізія фінансово-господарської 
діяльності Управління проводяться відповідно до законодавства України. 
 

VІІ. Припинення діяльності Управління 

7.1. Реорганізація або ліквідація Управління здійснюється за рішенням 
сесії Баранівської міської ради або суду відповідно до чинного законодавства 
України. 

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



 

VІІІ . Прикінцеві положення 

8.1. Положення про Управління затверджується сесією Баранівської 

міської ради.  

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

 

Секретар ради                                                                О.В. Самчук 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія 8 скликання 
 

26 червня  2020 року                                                                           №2930 

Про присвоєння імені захисника Вітчизни 
Коростинського Олександра Віталійовича 
Острожецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 
Баранівської міської ради 

Розглянувши клопотання адміністрації Острожецької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, вчительського та батьківського колективів, жителів села 
Острожок, керуючись Конституцією України, статтею 26, статтею 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій», Порядком проведення громадського 
обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, 
які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року № 989 (далі - Порядок), 
провівши громадське обговорення та узагальнивши рекомендації та 
пропозиції, які надійшли під час громадського обговорення, на пошанування 
пам’яті захисника Вітчизни, учасника АТО Коростинського Олександра 
Віталійовича, уродженця села Острожок та випускника Острожецької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Присвоїти Острожецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 
Баранівської міської ради ім’я захисника Вітчизни Коростинського 
Олександра Віталійовича.  

  2. Затвердити юридичну назву «Острожецька загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів імені Олександра Віталійовича Коростинського». 

  3. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) 
забезпечити внесення змін до установчих документів Острожецької 
загальноосвітної школи І-ІІ ступенів протягом встановленого законодавством 
терміну. 

 



  4. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) 
забезпечити оплату всіх видатків та витрат, пов’язаних із процедурою 
перейменування. 

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

 

 
Міський голова                                                                    А.О. Душко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

45 сесія 8 скликання 
 

26 червня 2020 року                                                                    № 2931 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу  
майна з балансу КНП «Баранівська ЦРЛ» 
на баланс Довбиської селищної ради 
 
       Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» розглянувши клопотання  селищного голови Домашина Ю.Г., щодо 
надання дозволу на безоплатну передачу майна стоматологічного кабінету, 
що знаходяться в смт. Довбиш на балансі КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Баранівської міської ради на баланс Довбиської селищної ради, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Надати згоду на безоплатну передачу майна стоматологічного кабінету, 
що знаходяться в смт. Довбиш з балансу  КНП «Баранівська ЦРЛ» на баланс 
Довбиської селищної ради, а саме: 
 
№
п
/
п 

Найменування 
цінностей 

Інвентар
ний 
номер 

Одиниц
я виміру 

Кількіст
ь 

Знос Сума 
 

1 Стерилізатор 
ГП-40 

10420072 шт 1 100% 2500,00 

2 Стоматустанов
ка Проте-
Понов 
(компресор 
ДП-50) 

10420079 шт 1 100% 9200,00 

3 Стоматологічне 
крісло 
«Cinetika 

10470002 шт 1 100% 13950,0
0 



Olcen» 
4 Стоматустанов

ка 
 шт 1  1133,00 

       2. Створити комісію з приймання-передачі у складі: 
Голова комісії: 
КОКІТКО Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради; 
Члени комісії: 
ШЕВЧУК Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради; 
ШАТРОВСЬКИЙ Ігор Володимирович - директор КНП «Баранівська ЦРЛ»; 
КРАВЧЕНКО Наталія Сергіївна - головний бухгалтер КНП «Баранівська 
ЦРЛ»; 
ДОМАШИН Юрій Григорович - Довбиський селищний голова; 
РЕЗНІК Юлія Станіславівна -  головний бухгалтер Довбиської селищної 
ради. 
 
        3. Надати право Душку А.О. затвердити акт приймання-передачі 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
Кокітко Н.В., та на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 

Міський голова                                                                           А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

45 сесія 8 скликання 
 

26  червня 2020 року                                                                                     № 2932 
 
Про надання дозволу КНП «Баранівська ЦРЛ» 
на передачу в оренду частини приміщення  
в корпусі терапевтичного відділення, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши 
клопотання директора КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради Шатровського 
І.В., щодо передачі в оренду частини приміщення в корпусі терапевтичного відділення, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Включити частину нежитлового приміщення загальною площею 88,5 м.кв. за 
адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 66 до Переліку другого типу, що підлягають  
передачі в оренду без проведення аукціону. 

     2.Надати дозвіл КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради передати в оренду 
частину нежитлового приміщення загальною площею 88,5 м.кв. за адресою: м. Баранівка, 
вул. Звягельська, 66,  Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської 
ради терміном на 2 роки 11 місяців. 

      3.Директору КНП «Баранівська ЦРЛ»  Шатровському І.В. укласти договір оренди 
відповідно до чинного законодавства. 

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко Н.В. 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 
45 сесія 8 скликання 

26 червня 2020 року                                                                                                        № 2933 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
майна з балансу КНП «Баранівська ЦРЛ»  
на баланс Баранівської міської ради 
 
 Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши клопотання директора КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради 
Шатровського І.В., щодо надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей 
що знаходяться на балансі КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради на баланс 
Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.Надати згоду на безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу  КНП 
«Баранівська ЦРЛ» на баланс Баранівської міської ради, які перебувають на території 
старостатів Баранівської ОТГ, а саме: 

Суємецький старостат 

        - випромінювач бактерицидний (інв..№10470012), 1 шт. – 3136,00грн; 

Кашперівський старостат 

        - столик маніпуляційний, 1 шт. – 42,00грн; 

        - крісло стоматологічне, 1 шт. – 416,00грн; 

        - кварц портативний, 1 шт. – 77,00грн; 

        - стерилізатор ГП-40 (інв..№10470520), 1 шт. – 7000,00грн; 

        - стоматустановка (інв..№10470005), 1 шт. – 13550,00грн; 

Рогачівський старостат 

        - шкаф сушильний,1 шт. – 464,00грн,  

 

       2. Створити комісію з приймання-передачі матеріальних цінностей з балансу  КНП 
«Баранівська ЦРЛ» на баланс Баранівської міської ради у складі: 

 

 



Голова комісії: 

КОКІТКО Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради; 

Члени комісії: 

ШАТРОВСЬКИЙ Ігор Володимирович - директора КНП «Баранівська ЦРЛ»; 

КРАВЧЕНКО Наталія Сергіївна - головний бухгалтер КНП «Баранівська ЦРЛ»; 

МИСЬКО Олександр Васильович – в.о. старости Суємецького старостинського округу; 

МУРАВСЬКИЙ Володимир Євгенович – в.о. старости Кашперівського старостинського 
округу; 

ДЕЙНЕКА Володимир Петрович – в.о. старости Рогачівського старостинського округу; 

ШЕВЧУК Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 

ЦИМБАЛЮК Людмила Анатоліївна - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 
та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради.                                                    

       3. Надати право Душку А.О. затвердити акт приймання-передачі відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В., та на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 

 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
45 сесія 8 скликання 

26 червня 2020 року                                                                                                        № 2934 
 
Про надання дозволу на списання 
основних засобів з балансу 
КП « Баранівка міськводоканал» 
 
      Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши звернення директора КП «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради 
Деревянко Ю.С. від 30.03.2020 року № 44 та акт обстеження основних засобів, щодо списання не 
придатних для подальшого використання основних засобів, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Надати дозвіл КП «Баранівка міськводоканал» на списання основних засобів, що фізично 
зношені (ремонту не підлягають) та непридатні для подальшого використання, а саме: 
 
Назва 
об’єкта(ів) 

Інвентарний 
номер 

Кількіст
ь 

Балансова 
вартість 

Су
ма 

Знос Дата 
введення в 
експлуатаці
ю (рік) 
 

За 
одиницю 

всього 

Вакуумний 
насос ВК-
12М 

О-6-3 2 4217,62  2108,81 4217,62 2002 

Насос К-
290-18 

О-13-3 2 4022,91  2011,455 4022,91 1983 

Фільтр 1-ї 
степені 
очистки 

О-14-3 1 2433,00  2433,00 2433,00 1982 

Фільтр 2-ї 
степені 
очистки 

О-15-3 1 578,00  578,00 578,00 1982 

Насос К 
8/18 

О-12-3 1 286,41  286,41 286,41 1983 

Насос ВГ 
84/4 

О-22-3 1 1598,82  1598,82 1598,82 1983 

Насос 
К290/18 

О-88-3 1 60,00  60,00 60,00 1981 

Насос ВК 
12М1 

О-86-3 1 12391,67  12391,67 12391,67 1982 

Електродви
гун 

О-23-3 1 6459,89  6459,89 6459,89 1983 

Насос 
дренажний 

В-18-4 1 1180,00  1180,00 1180,00 2012 

Насосний 
агрегат 6-
16-140 

В-22-4 1 5700,00  5700,00 5700,00 2013 



Електродви
гун 

В-92-4 1 1700,00  1700,00 1700,00 2013 

Конвектори В-23-4 2 640,00  320,00 640,00 2010 
Насосний 
агрегат 
ЕЦВ 

В-24-4 1 5500,00  5500,00 5500,00 2013 

Всього 17 46768,32  42328,06 46768,32  
 
 
       2.Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С., списання основних засобів 
оформити згідно чинного законодавства. 
 
       3. Контроль за виконанням данного рішення поклати на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг (Курбатов В.А.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О.Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія   8 скликання 
 

26 червня  2020  року                                                                          № 2935 
 
Про надання згоди на прийняття  
у комунальну власність Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
автомобіля ГАЗ 32213 
  
             Керуючись ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.3,4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», розглянувши рішення 31 сесії 7 скликання від 06.03.2020 
№570 Баранівської районної ради «Про безоплатну передачу автомобіля» та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово- комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери 
послуг, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
            1. Прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної територіальної 
громади та передати на баланс відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради безоплатно  майно, а саме:   
  -автомобіль ГАЗ 32213 мікроавтобус D, колір білий, рік випуску 2008, номер шасі 
X9632213080601084, державний реєстраційний номер АМ2804СВ, свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу СХМ 302169 від 23.05.2017, інвентарний номер 
101510004, первісна балансова вартість 67300 грн.00 коп., знос нарахований 100 
відсотків, залишкової вартості немає. Разом з автомобілем передаються: шини, 
компресор, акумулятор, вогнегасники, аптечка.   
            2. Відділу культури сім’ї молоді та спорту Баранівської міської ради 
провести процедуру прийому-передачі зазначеного майна відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко Н.В. 
та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
45 сесія 8 скликання 

26 червня 2020 року                                                                                                        № 2936 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
майна з балансу КНП «Баранівська ЦРЛ»  
на баланс КНП «Центр первинної медико –  
санітарної допомоги» 
 
       Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши клопотання в.о. головного лікаря Дмитрук Н.М., щодо надання дозволу на 
безоплатну передачу матеріальних цінностей що знаходяться на балансі КНП 
«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради на баланс КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.Надати згоду на безоплатну передачу матеріальних цінностей, що знаходяться у 
Полянківському старостинському окрузі, а саме стерилізатор ГП-40, 1 шт. – 3215,00 грн з 
балансу  КНП «Баранівська ЦРЛ»  на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги». 

       2. Створити комісію з приймання-передачі матеріальних цінностей з балансу КНП 
«Баранівська ЦРЛ» на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 
складі: 

Голова комісії: 

КОКІТКО Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради; 

Члени комісії: 

ШАТРОВСЬКИЙ Ігор Володимирович - директора КНП «Баранівська ЦРЛ»; 

КРАВЧЕНКО Наталія Сергіївна - головний бухгалтер КНП «Баранівська ЦРЛ»; 

ІЛЬЧУК Любов Володимирівна – в.о. старости Полянківського старостинського округу; 

ДМИТРУК Ніла Миколаївна – в.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги»; 

ШЕВЧУК Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради;                                                     



       3. Надати право Душку А.О. затвердити акт приймання-передачі відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В., та на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 

 
 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
45 сесія 8 скликання 

26 червня 2020 року                                                                                                        № 2937 
 
 
Про затвердження звіту про незалежну 
(експертну) оцінку нежитлових приміщень 
 
     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, та сфери послуг, міська 
рада: 
 
ВИРІШИЛА: 

 

     1. Затвердити звіт № 19-06-473 від_19.06.2020 року про незалежну оцінку нежитлових 
приміщень загальною площею 35,1 кв.м., що знаходяться за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, с.Суємці вул. Савчука Дмитра,2, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки 
становить 31110.00 (тридцять одна тисяча сто десять гривень) без врахування ПДВ., незалежна 
оцінка була виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Медвецька Т.В.. 
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, та сфери 
послуг ( Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія  8 скликання 

  26 червня 2020 року                                                                                              № 2938 

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. Чернобай Анжелі Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 
0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1046 га, 
рілля – 0,0454 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX 

         1.2. Єзерському Олександру Олексійовичу, який проживає по XXXXXXXXX 
площею 0,2110 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,1128 га, рілля – 0,0982 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXX 

         1.3. Райковській Лесі Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0227 га, рілля – 
0,0463 га, багаторічні насадження – 0,0310. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXXXX 

         1.4. Хімічу Юрію Володимировичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0541 га, 
рілля – 0,1783 га, багаторічні насадження – 0,0176 га. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXX 

         1.5. Дробот Валентині Вячеславівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 
0,2420 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1019 га, 



рілля – 0,1109 га, багаторічні насадження – 0,0292 га. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXXXXXX 

         1.6. Дем’янюк Олені Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,114 га, рілля – 
0,1036 га, багаторічні насадження – 0,0324 га. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXXXX. 

         1.7. Леонець Валентині Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 2,2447 
га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі: рілля – 
2,2447 га. Земельна ділянка розташована за межами XXXXXXXX. 

         1.8. Миську Валерію Івановичу, який проживає в XXXXXX, загальною площею 
1,9888 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,5829 га (рілля),  з кадастровим 
номером XXXXXXXX, земельна ділянка площею   0,4059 га (пасовища) з кадастровим 
номером XXXXXXXX  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXXX.  

         1.9. Лук’янчуку Віктору Олександровичу, який проживає по CCCCCCCC, загальною 
площею 1,9451 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,6099 га (рілля),  з 
кадастровим номером CCCCCCCC, земельна ділянка площею   0,3352 га (пасовища) з 
кадастровим номером CCCCCCCC  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXX 

         1.10. Рублюк Світлані Михайлівні, яка проживає в XXXXXXXXXX, загальною 
площею 2,1194 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,6765 га (рілля),  з 
кадастровим номером XXXXXXXX, земельна ділянка площею   0,4429 га (пасовища) з 
кадастровим номером XXXXXXXX  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXXXX.  

         1.11. Стецюку Володимиру Васильовичу, яка проживає в XXXXXXXXX, загальною 
площею 2,1251 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,6687 га (рілля),  з 
кадастровим номером XXXXXXXXXX, земельна ділянка площею   0,4564 га (пасовища) з 
кадастровим номером XXXXXXXXXX  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXXX.  

         1.12. Тихончук Любові Семенівні, яка проживає в XXXXXXX, загальною площею 
3,0047 га, в тому числі: земельна ділянка площею 3,0047 га (рілля),  з кадастровим 
номером XXXXXXXX, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXXXX  

         1.13. Ципановській Лідії Володимирівні, яка проживає в XXXXXXXXX, загальною 
площею 1,9633 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,6096 га (рілля),  з 
кадастровим номером XXXXXXXX, земельна ділянка площею   0,3537 га (пасовища) з 
кадастровим номером XXXXXXXXXX  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXXX 

         1.14. Кирилюку Леоніду Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0592 га, 
рілля – 0,1908 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXX. 



         1.15. Гітуляр Тетяні Прокопівні, яка проживає по XXXXXXXXXXX, площею 0,1480 
га для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXXX. 

         1.16. Паращенко Валентині Антонівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0454 га, рілля – 
0,0297 га, багаторічні насадження – 0,0249. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXX. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXXXXXX. 

         1.17. Присіч Ніні Олександрівні, яка проживає  в XXXXXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0558 га, рілля – 
0,1942 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

         1.18. Нікітчину Віктору Петровичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га. 
Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXX. 

         1.19. Орловій Наталії Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1081 га, 
рілля – 0,0669 га, багаторічні насадження – 0,0750 га. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXX. 

         1.20. Маліцькому Михайлу Петровичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1488 га, 
рілля – 0,1012 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

         1.21. Губановій Любові Олексіївні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1284 га, рілля – 
0,1216 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

         1.22. Захарчук Ганні Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1101 га, рілля – 
0,1399 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXX. 

         1.23. Лазюті Марині Савівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1618 га, рілля – 
0,0819 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXXX. 

         1.24. Агеєвій Любові Михайлівні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1068 га, рілля – 
0,1432 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXXXXX. 

      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  

45 сесія  8 скликання 

   26  червня 2020 року                                                                              № 2939 

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. Столярчук Катерині Сергіївні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXX. 

  1.2. Заліщук Оксані Анатоліївні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXX. 

  1.3. Власюку Віталію Петровичу, який проживає в сXXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXX. 

  1.4. Леонцю Сергію Олексійовичу, який проживає по XXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXX. 

  1.5. Леонець Лілії Сергіївні, яка проживає по XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX. 

  1.6. Терещук Наталії Петрівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX. 

  1.7. Маліцькому Віктору Володимировичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXX. 



  1.8. Шамрай Лесі Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX. 

  1.9. Ваюті Світлані Василівні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 0,6040 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXX. 

  1.10. Пухальському Євгену Анатолійовичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXX. 

  1.11. Цурці Валентині Петрівні, яка проживає по XXXXXX, площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX. 

  1.12. Савіцькій Галині Іванівні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 0,9798 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXX. 

  1.13. Вишинській Вікторії Вікторівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,0700 
га для ведення індивідуального садівництва, що розташована в XXXXXXXXXXX. 

  1.14. Мищику Олександру Миколайовичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
XXXXXXX. 

  1.15. Мисько Катерині Василівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,9141 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXX. 

  1.16. Басюк Олені Василівні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 0,2355 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX. 

  1.17. Сахнюк Валентині Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,4875 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXX. 

  1.18. Станєву Василю Дмитровичу, який проживає  в XXXXXXXXX, площею 1,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXX. 

  1.19. Карпович Наталії Андріївні, яка проживає  в XXXXXXX, площею 0,3494 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX. 

  1.20. Карпович Любові Мусіївні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,4200 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXX. 

  1.21. Олійнику Олександру Івановичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,1982 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
XXXXXXX. 

  1.22. Рябчук Ользі Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,4842 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована по XXXXXXXXX. 

  1.23. Дерев’янко Валентині Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 
1,8470 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
XXXXXXXXXXX. 



  1.24. Дерев’янку Олександру Миколайовичу, який проживає  в XXXXXXX, площею 
1,8580 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
XXXXXXX. 

  1.25. Юзькову Андрію Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXX. 

  1.26. Базько Людмилі Зіновіївні, яка проживає  в XXXXXX, площею 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXX. 

  1.27. Семенчуку Іллі Юрійовичу, який проживає по XXXXXXX, площею 0,4000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXX. 

  1.28. Орловій Наталії Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,5340 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXX. 

  1.29. Маліцькій Юлії Сергіївні, яка проживає по XXXXXXXXXX площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  
XXXXXXXXX. 

  1.30. Маліцькому Володимиру Валерійовичу, який проживає по XXXXXXXX, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами  XXXXXXXXXXX. 

  1.31. Возному Миколі Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  
XXXXXXXXX. 

  1.32. Возному Ігорю Миколайовичу, який проживає в XXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  
XXXXXXXX. 

  1.33. Лазюті Марині Савівні, яка проживає по XXXXXXXXX, площею 0,4500 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXX. 

  1.34. Агеєвій Любові Михайлівні, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 0,3100 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXXXXX. 

  1.35. Носалю Ігорю Германовичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 0,2000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXXXXX. 

  1.36. Ковальчуку Олександру Михайловичу, який проживає по XXXXXXXX, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXXXXXX. 

  1.37. Знамену Віталію Володимировичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXX. 

  1.38. Пашкевич Ользі Петрівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,7050 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX. 

  1.39. Бондару Володимиру Олександровичу, який проживає по XXXXXXXX, 
площею 0,3500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
XXXXXXXXX. 

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  

45  сесія  8 скликання 

26 червня 2020 року                                                                                               № 2940 

 

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 товарного сільськогосподарського виробництва, 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.Мельниченку Віктору Миколайовичу, який проживає по XXXXXXXXXXXX,  
загальною площею 1,8884 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
по XXXXXXXXXX.  

       2. Передати гр.Мельниченку Віктору Миколайовичу в довгострокову оренду 
терміном на 10 років земельну ділянку з земель запасу сільськогосподарського 
призначення, яка розташована по XXXXXX, площею 1,8884 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Кадастровий номер земельної ділянки: 
XXXXXXXX.  

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

        4. Гр.Мельниченку В.М.: 

        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  

45 сесія  8 скликання 
26 червня  2020 року                                                                    № 2941 
 
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.Шкабари Н.О., гр.Шкабари О.О., гр. Муравського Ю.Ю., гр. 
Муравського Ю.Ю., гр. Пашкевича М.С., гр. Власюка М.М., гр. Каленюка В.В., гр. 
Полякової Г.П., гр. Тіточки М.І., гр. Тіточки М.І., гр. Гудзь Г.В., гр. Гончарука С.В., гр. 
Миколайчук Н.Ф., гр. Процун Г.П., гр. Вороб’я М.А., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0148023, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
14.03.2019 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0149821, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 12.03.2020 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай)  серії ЖТ №0149822, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
12.03.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0246129, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 05.06.2019 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0253963, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
09.04.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0147846, свідоцтво 
про право на спадщину за заповітом від 27.06.2019 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0246067, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
30.05.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ 0246066, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 30.05.2020 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0245617, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 
03.06.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0245619, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 10.06.2020 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0245656, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
18.06.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0246075, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 19.05.2020 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ЖТ №0148004, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
19.06.2020 р., 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. Шкабарі Наталії Олегівні, Шкабарі Олегу Олександровичу, які проживають по 
XXXXXXXX, загальною  площею 2,2112 га,  в тому числі: рілля – 2,2112 га (№189), для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами с.Кашперівка на землях реформованого XXXXXXXXXXXX. 
              1.2. Муравському Юрію Юрійовичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною 
площею 2,1544 га, в тому числі: рілля – 2,1544 га (№190), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
XXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.3. Муравському Юрію Юрійовичу, який проживає по XXXXXX, загальною 
площею 1,9825 га, в тому числі: рілля – 1,9825 га (№191),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с. 
Кашперівка на землях реформованого XXXXXXXXX. 
              1.4. Пашкевичу Миколі Степановичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною 
площею 3,9372 га, в тому числі: рілля – 3,1842 га (№383),сіножаті – 0,7530 (№711)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXXX. 
              1.5. Власюку Миколі Миколайовичу, який проживає в сXXXXXXXXX, загальною 
площею 3,9406 га, в тому числі: рілля – 3,0555 га (№394), сіножаті – 0,8851 га (№729)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXXXXX. 
             1.6. Каленюку Василю Васильовичу, який  проживає в XXXXXXXXX, загальною 
площею 2,9881 га, в тому числі: рілля – 1,9671  га (№52), пасовище – 1,0210 га (№166),  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами XXXXXXXXXX. 
             1.7. Поляковій Галині Петрівні, яка  проживає по XXXXXXXXX, загальною 
площею 2,6738 га, в тому числі: рілля – 2,6738  га (№127),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
XXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.8. Тіточці Михайлу Івановичу, який проживає  в XXXXXXXX, загальною 
площею 3,3031 га, в тому числі: рілля – 2,8020 га (№393),сіножаті – 0,5011 га (№679)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.9. Тіточці Михайлу Івановичу, який проживає  в XXXXXXXX, загальною 
площею 3,2385 га, в тому числі: рілля – 2,8189 га (№391),сіножаті – 0,4196 га (№678)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.10. Гудзь Галині Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, загальною 
площею 1,9433 га, в тому числі: рілля – 1,6083 га (№107),пасовище – 0,3350 га (№938)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.11. Гончаруку Сергію Васильовичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною 
площею 1,9572 га, в тому числі: рілля – 1,6109 га (№108),пасовище – 0,3463 га (№924)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами XXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.12. Миколайчук Ніні Федорівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, загальною 
площею 2,0452 га, в тому числі: рілля – 1,7102 га (№79),пасовище – 0,3350 га (№937)  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована 
XXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.13. Процун Галині Петрівні, яка проживає  в XXXXXXXX, загальною площею 
1,5451 га, в тому числі: рілля – 1,5451 га (№141),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
XXXXXXXXXX та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.14. Вороб’ю Михайлу Анатолійовичу, який проживає  в XXXXXXXXX, 
загальною площею 1,9800га, в тому числі: рілля – 1,9800 га (№192),  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
XXXXXXXX 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  

45  сесія  8 скликання 
   26   червня 2020 року                                                                                         № 2942 
 
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. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від  12.02.2020 р. №2760 «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 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                 
гр.Мельниченку В.М.». 
               2. Внести зміни до рішення 36 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.10.2019 р. №2256 «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 16 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 

16 Паращенко 
Валентина 

Антонівна, XXXX 

0,03  0,03 XXXXXX влас-
ність 

               3. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2435 «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 46 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 

46 Юзепчук Олена 
Василівна, XXXXX 

0,2042 0,2042  XXXXX влас-
ність 



               4. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1870 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землестрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі 
її у власність гр.Кацалову А.А.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «ділянка 
№2(149) – 0,1989 га (пасовища)» замінити на слова «ділянка №2(149) – 1,1989 га 
(пасовища)». 
               5. 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 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 Хіміч Віктор 
Андрійович, 

XXXXX 

0,0800  0,0800 XXXXXX влас-
ність 

             6. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2535 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади», а саме, в пункті 1 замінити кадастровий номер та площу 
земельної ділянки з 1820683000:05:000:0361 загальною площею 6,7658 га  на 
1820683000:05:000:0588 загальною площею 3,0158 га. 
               7. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
24.12.2019 р. №2652 «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 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 Ревуцька Олена 
Миколаївна, 

XXXXXX 

0,5500  0,5500 XXXXXX влас-
ність 

             8. Внести зміни до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.07.2019 р. №1998 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади», а саме, в пункті 1 замінити кадастровий номер та площу 
земельної ділянки з 1820682200:01:000:0313 загальною площею 31,3013 га  на 
1820682200:01:000:0341 загальною площею 17,8649 га. 
               9. Внести зміни до рішення 43 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.05.2020 р. №2884 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади.», а саме, в пункті 1 даного рішення замінити слова « 
Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О.» на слова «Відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності». 



               10. Внести зміни до рішення 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.01.2019 р. №1635 «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території», 
а саме, в пункті 1 даного рішення замінити слова «Баранівській міській раді в особі 
міського голови Душка А.О.» на слова «Відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності». 
               11. 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  

45 сесія  8 скликання 
 

   26  червня 2020 року                                                                     № 2943 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади, права на які підлягають продажу  
на земельних торгах (аукціоні), зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на 
землі для ведення особистого селянського 
господарства та на замовлення агрохімічного 
паспорту земельних ділянок 
 

     Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
права на які підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні), та замовлення 
агрохімічного паспорту земельних ділянок, з метою наповнення місцевого бюджету, 
враховуючи рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.02.2020 року 
№2822 «Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (прав на них), які підлягають 
продажу на земельних торгах (аукціоні)», керуючись ст.12,83,122,124,127,134-139 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України 
«Про землеустрій», 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.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 виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, права на які підлягають продажу на земельних торгах 
(аукціоні): 
            1.1. Земельна ділянка, кадастровий номер 1820684800:01:000:0255, зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 41,9449 га на території Рогачівського старостинського 
округу за межами населених пунктів. 
            1.2. Земельна ділянка, кадастровий номер 1820684800:01:000:0310, зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 47,4974 га на території Рогачівського старостинського 
округу за межами населених пунктів. 
             1.3. Земельна ділянка, кадастровий номер 1820685800:04:000:1268, зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 



господарства загальною площею 81,9643 га на території Суємецького старостинського 
округу за межами населених пунктів. 
             1.4. Земельна ділянка, кадастровий номер 1820680800:05:000:0103, зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 18,9579 га на території Вірлянського старостинського 
округу за межами населених пунктів. 
 

     2. Надати згоду на замовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, права на які 
підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні). 

 
     3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та 
подати проекти землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про їх 
затвердження. 

 
             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  

45 сесія 8 скликання  
 26 червня 2020 року                                                                                                    № 2944 
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Салюка А.В. 
 

               Розглянувши заяву гр.Салюка А.В., витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 01.04.2020 р., свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 
03.10.2014 р., договір оренди землі від 11.02.2019 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 Салюку Анатолію Васильовичу в XXXXXXXX,  загальною площею 0,0406 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: XXXXXX. 

2. Зобов’язати Салюка А.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. 

4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної 
власності Баранівської міської ради укласти 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 
Салюком А.В. 

       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  

45 сесія  8 скликання 
26  червня 2020 року                                                                                                    № 2945 

 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяви гр.Томашевського В.Б. про необхідність встановлення 
фактичної поштової адреси земельних ділянок, 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. Встановити фактичну поштову адресу: XXXXXXX земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
загальною площею 0,1500 га (кадастровий номер – XXXXXX), яка була передана у 
власність покійній гр.Томашевській Францішці Григорівні відповідно до Державного акту 
на право власності на землю. 
            2. Встановити фактичну поштову адресу: XXXXXXX замість XXXXXXXXX 
земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку загальною 
площею 0,1500 га, яка була передана у власність покійному гр.Михалюку Григорію 
Федоровичу відповідно до Державного акту на право приватної власності на землю 
XXXXXXXXX. 
            3. Встановити фактичну поштову адресу: XXXXXX земельній ділянці для 
будівництва та обслуговування житлового будинку загальною площею 0,1000 га, яка 
передана у власність гр.Козир Вірі Богданівні відповідно до Державного акту на право 
приватної власності на землю XXXXXXXX. 
 

 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  

45 сесія 8 скликання  
  26  червня 2020 року                                                                                                    № 2946 

Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для ведення   
особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області №18-6-0.334-3820/2-20 від 19.05.2020 р., №18-6-0.334-3853/2-20 від 20.05.2020 р.,                      
№18-6-0.334-4212/2-20 від 03.06.2020 р. про погодження або відмову у погодженні щодо 
надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити гр.Бадюк Валентині Петрівні, яка проживає в XXXXXXX, в 
погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної 
власності загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с.Смолдирів на території Баранівської об,єднаної територіальної громади, в 
зв’язку з тим, що дана ділянка належить до земель колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені, під земельними частками (паями). 
             2. Відмовити гр.Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який проживає по 
XXXXXXXXXXі, в погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 2,00 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці на території Баранівської об,єднаної 
територіальної громади, в зв’язку з тим, що дана ділянка належить до земель колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені, під земельними частками (паями). 
             3. Відмовити гр.Захарчук Олені Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, 
в погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної 
власності загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с.Смолдирів на території Баранівської об,єднаної територіальної громади, в 
зв’язку з тим, що дана ділянка належать до земель колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені, під земельними частками (паями). 
             4. Відмовити гр.Захарчук Олені Олександрівні, яка проживає по 
XXXXXXXXXXX, в погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 2,00 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Смолдирів на території Баранівської об,єднаної 
територіальної громади, в зв’язку з тим, що дана ділянка належать до земель колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені, під земельними частками (паями). 



 
             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  

45 сесія  8 скликання 
26 червня  2020 року                                                                        № 2947 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 
 

    Розглянувши заяву директора ПрАТ «Екоугольгруп» Душка І.О., про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок, державний акт на право постійного користування 
землею серії ЖТ/12-01 №000027 керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, 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 директору ПрАТ «Екоугольгруп» Душку Івану Олександровичу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акту на право постійного 
користування землею серії ЖТ/2-01 №000027. 

 
              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  

        45 сесія 8 скликання 
 
26 червня 2020 року                                                      № 2948 
 
 

Про передачу твердого палива (дров) з  балансу 
Баранівської міської ради для потреб Української 
Православної Церкви  (Православної Церкви України) 
Хресто-Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста  
в м.Баранівка   
 
          Розглянувши лист настоятеля Української Православної Церкви 
(Православної Церкви України)Хресто-Воздвиження Чесного і 
Животворчого Хреста в м.Баранівка (Заріччя) З.М.Николишина від 
27.03.2020р.  щодо передачі  твердого палива (дров) з балансу Баранівської 
міської ради для потреб УПЦ (Православної Церкви України) Чесного і 
Животворчого Хреста в м.Баранівка (Заріччя), керуючись ст.25, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
   
        1. Надати дозвіл на передачу твердого палива (дров), які були 
отримані в результаті видалення аварійних, потенційно небезпечних дерев, 
сухостоїв на кладовищі в м.Баранівка (Заріччя), з балансу Баранівської 
міської ради для потреб Української Православної Церкви (Православної 
Церкви України) Хресто-Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста в 
м.Баранівка (Заріччя) в кількості 24 скл.м  на суму 4800,00 грн.  
          2. Провести процедуру приймання-передачі твердого палива (дров) та 
оформити акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

45 сесія 8 скликання 
 

 26 червня 2020 року                                                                    № 2949 
 
Про погодження тарифів на платні медичні послуги, 
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 медичні послуги,  що надаватимуться 

підприємством (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 45 сесії 8 скликання 
                                                                                              Баранівської міської ради  
        від 26.06.2020р. № 2949 

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаватимуться  

КНП "Баранівська ЦРЛ" (без ПДВ) 

№ 
п/п 

Назва послуги 

Тариф до 
затвердження 

(без ПДВ), 
грн. 

1 
Медичний огдяд для отримання сертифікату про 
проходження профілактичного наркологічного огляду 48,00 

2 

Медичний огдяд для отримання медичної довідки про 
проходження обов'язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів 48,00 

3 

Видача дублікату медичної довідки (щодо придатності до 
керування транспортним засобом, про отримання дозволу 
(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, про проходження 
обов'язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів, сертифікат про проходження 
профілактичного наркологічного огляду 18,00 

4 
Надання транспортних послуг санітарним автомобілем з 
ношами (за 1 км пробігу) 7,00 

5 Проведення 1 процедури ЕКГ 22,00 

6 Проведення 1 процедури спірографії 60,00 

7 Проведення 1 процедури енцефалографії 148,00 

8 
Проведення 1 процедури холтерівського моніторування 
ЕКГ 215,00 

9 
Медична комісія для огляду призовників у військоматі (за 
1 годину роботи комісії) 551,00 

10 Медичний огляд на визначення стану сп'яніння 155,00 

11 
Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних 
засобів 50,00 

Фізіотерапевтичні процедури 

12 Гальванізація 27,00 

13 Гальванізація дітям 21,00 

14 

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, 
імпульсними струмами (діаденамічні, синусоїдальні, 
модульовані) (без врахування вартості ліків) 34,00 

15 

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, 
імпульсними струмами (діаденамічні, синусоїдальні, 
модульовані) дітям (без врахування вартості ліків)  21,00 

16 Електростимуляція м'язів 41,00 

17 Електростимуляція м'язів дітям 34,00 

18 Діадинамотерапія 41,00 

19 Діадинамотерапія дітям 34,00 

20 Ампліпульстерапія 28,00 

21 Ампліпульстерапія дітям 21,00 

22 Ультратонотерапія 41,00 

23 Ультратонотерапія дітям 34,00 

24 УВЧ-терапія дорослим та дітям 16,00 

25 СМХ, ДМХ-терапія 41,00 



26 СМХ, ДМХ-терапія дітям 34,00 

27 Мікрохвильова терапія 21,00 

28 Мікрохвильова терапія дітям 14,00 

29 Магнітотерапія 27,00 

30 Магнітотерапія дітям 21,00 

31 Електросон 67,00 

32 Електросон дітям 61,00 

33 Загальне і місцеве УФО дорослим та дітям 14,00 

34 Тубус кварц дорослим та дітям 15,00 

35 Лазеротерапія 21,00 

36 Лазеротерапія дітям 15,00 

37 Ультразвукова терапія 27,00 

38 Ультразвукова терапія дітям 21,00 

39 Ультрофонофорез 34,00 

40 Ультрофонофорез дітям 27,00 

41 
Інгаляції (без врахування вартості ліків) дорослим та 
дітям 15,00 

42 Баротерапія 34,00 

43 Баротерапія дітям 27,00 

44 Парафіноозокеритолікування 41,00 

45 Парафіноозокеритолікування дітям 28,00 

Масажні процедури 

46 
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної 
ділянок) 16,00 

47 
Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколоочної 
ділянок, середньої та нижньої щелепи) 16,00 

48 Масаж шиї 16,00 

49 

Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини 
до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної 
клітини до ІІ ребра) 21,00 

50 Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки 26,00 

51 Масаж верхньої кінцівки 21,00 

52 
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, 
ділянки плечового суглоба та надпліччя тієїж сторони) 16,00 

53 
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя 
ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча)  16,00 

54 

Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального 
відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та 
передпліччя) 16,00 

55 Масаж кисті та передпліччя 16,00 

56 

Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої 
поверхні грудної клітини від передніхкордонів надпліччя 
до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І 
поперекового хребця) 31,00 

57 

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця 
та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей- 
включно попереково-крижову ділянку) 21,00 

58 Масаж м'язів передньої черевної порожнини 16,00 

59 
Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового 
хребця до нижніх сідничних схилів) 16,00 

60 Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 21,00 

61 

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до 
крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної 
лінії) 26,00 



62 

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця, 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 26,00 

63 Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 36,00 

64 

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та 
попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії) 31,00 

65 Масаж нижньої кінцівки 21,00 

66 

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, 
гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової 
ділянки) 26,00 

67 

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієїж 
сторони) 16,00 

68 
Маса колінного суглоба (верхньої третини гомілки, 
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 16,00 

69 
Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального 
відділу ступні, діляни та нижньої третини гомілки) 16,00 

70 Масаж ступні та гомілки 16,00 

71 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 36,00 

Процедури з лікувальної фізкультури 

72 

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих при 
гострому захворюванні чи загостренні хронічного 
захворювання та ліжковому режимі 21,00 

73 

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих в 
період одужання або при хронічному перебігу 
захворювання 31,00 

74 
Лікувальна гімнастика для хворих після хірургічних 
операцій 21,00 

75 
Лікувальна гімнастика для ортопедично-
травматологічних хворих в період іммобілізації 21,00 

76 

Лікувальна гімнастика для ортопедично-
травматологічних хворих при травмах та після операцій 
хребта і тазу після іммобілізації 31,00 

77 

Лікувальна гімнастика для ортопедично-
травматологічних хворих при травмах і після операцій 
хребта 41,00 

78 

Лікувальна гімнастика для ортопедично-
травматологічних хворих при травмах хребта з 
ураженням спинного мозку 65,00 

79 
Лікувальна гімнастика для неврологічних і 
нейрохірургічних хворих 36,00 

80 Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку 36,00 

81 Лікувальна гімнастика для дітей дошкільного віку 31,00 

82 
Процедури механотерапії (на одну область, на один 
суглоб), заняття на тренажерах 21,00 

Ендоскопічні дослідження 

83 Езофагоскопія діагностична 200,00 

84 Езофагоскопія діагностична дітям 225,00 

85 Езофагогастроскопія діагностина 235,00 

86 Езофагогастроскопія діагностина дітям 250,00 

87 Езофагогастродуоденоскопія діагностична 260,00 

88 Езофагогастродуоденоскопія діагностична дітям 275,00 

89 Бронхоскопія діагностична 205,00 



90 Бронхоскопія діагностична дітям 215,00 

91 Ректоскопія 105,00 

92 Ректоскопія дітям 120,00 

93 Ректосигмоскопія 210,00 

 
 
Секретар ради                                                               О. В.Самчук  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

45 сесія  8 скликання 
 
 

26 червня  2020 року                                                                   № 2950 
 

 

Про встановлення місцевих   
податків та зборів на 2021 рік 
(регуляторний акт) 
 

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

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

1.1. Податок на майно, який складається з: 
  1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

1.2. Єдиний податок. 
1.3. Туристичний збір. 
2. Затвердити: 
2.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (додаток 1); 
2.1.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

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

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

2.2.Положення про єдиний податок (додаток 2); 



2.3.Положення про туристичний збір (додаток 3). 
        3. Визнати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає 
чинність   рішення Баранівської міської ради від 11.07.2019 №1935 «Про 
встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік» (регуляторний акт). 

4.  Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2021 року.   
5.  Для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою місцевих 

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

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

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

 
 

 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1  
        до рішення 45 сесії міської  
        ради 8 скликання  
        від « 26  » червня   2020року    
        №2950 

 
 

Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1.Платники податку. 

       1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 
        1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб: 
      а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку; 
      б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є 
одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено 
судом; 
      в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником 
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

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

   2.2. Не є об’єктом оподаткування: 
       а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 
тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) гуртожитки; 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з 

аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської 
ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом 
та перспективним планом формування територій громад; 

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



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

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

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та 
фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського 
призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного 
класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в 
оренду, лізинг, позичку; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств; 

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

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

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

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

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



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

3.База оподаткування. 
        3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової  та нежитлової 
нерухомості, в тому числі його часток. 
         3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів 
платника податків, зокрема документів на право власності. 
         3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 
обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного 
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують 
право власності на такий об’єкт. 

4.Ставка податку. 

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

5. Пільги із сплати податку 
5.1. Встановити  пільги з податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та 
викласти у додатку 1.2 до цього Положення. Таке зменшення надається один раз 
за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 

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

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

Пільги з податку, що сплачується на території міста з об'єктів нежитлової 
нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом 
оподаткування. 
       5.3. Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу, для 
фізичних осіб не застосовуються до: 
 - об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів 
перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої 
пунктом 4.1 цього розділу; 



 - об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 
підприємницькій діяльності). 
       5.4. Баранівська   міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає 
до Баранівського відділення Новоград Волинської ОДПІ ГУ ДФС у 
Житомирській  області інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним 
та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

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

7. Порядок обчислення суми податку. 

        7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у 
такому порядку: 
        а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази 
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4.1 
розділу 4цього положення та відповідної ставки податку; 
       б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної 
відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4.1 розділу 4 цього положення та 
відповідної ставки податку; 
       в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості 
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної 
загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 
4.1 розділу 4 цього положення та відповідної ставки податку; 
       г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в»  пункту 7.1 
цього розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої 
ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 
        ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), 
сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, 
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 
нерухомості (його частку). 
        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості 
виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та 
відповідної ставки податку. 
        7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього положення, та відповідні 



платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, 
що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).  
        Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з 
місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
         7.3. Платники податку − юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування 
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  
Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально.  
         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 
календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок 
сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 
об’єкт. 

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

оподаткування податком 

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

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

9. Порядок сплати податку. 

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

10. Строки сплати податку. 

         10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами − протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами − авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

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



10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за 
податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених  пунктом 
102.1 статті 102 Податкового кодексу України. 

 

 

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

 
 Секретар ради                                                                               О.В.Самчук    
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Додаток  1.1.                                                                      
                                                                                       до Положення про податок на   
                                                                                       нерухоме майно, відмінне від земельної              
                                                                                       ділянки, затвердженого рішенням 45  
            сесії міської ради 8 скликання                                                     
                                                                                       від  26.06.2020 р.   № 2950 
 

 

 

Ставки  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

          Ставки встановлюються  на  2021 рік та вводяться в дію  з 01 січня 2021 року 
     Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області 

Код 
району 

Код  
згідно з 

КОАТУУ 

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

територіальної громади 

06 02 1820610100 

Баранівська  міська рада   

Житомирської області 

(м. Баранівка) 

 
 
     Класифікація будівель та споруд2 

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

плати) 

 
код 

 
 

Найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

11 Будівлі житлові 
111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

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

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

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

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

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

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

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

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

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні 

0,300 - - 0,200 - - 

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

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 
Гуртожитки для робітників та службовців 

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

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 

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

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 

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

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого Звільнені від оподаткування  



віку та  інвалідів5 (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 
Будинки дитини та сирітські будинки5 

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

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 
бездомних5 

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

1130.9 Будинки для колективного проживання 
інші 

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

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.2 Мотелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.3 Кемпінги 0,200 - - 0,200 - - 

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

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

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

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

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

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 
- - - - - - 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

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

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

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

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

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 
промислових підприємств 

0,200 - - 0,200 - - 

1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші 

0,200 - - 0,200 - - 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

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

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків5 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.3 Станції технічного обслуговування 
автомобілів 

0,200 - - 0,200 - - 

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

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 
обслуговування 

0,200 - - 0,200 - - 

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

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

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

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 0,200 - - 0,200 - - 



транспорту 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,200 - - 0,200 - - 
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 
0,200 - - 0,200 - - 

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

0,200 - - 0,200 - - 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,200 - - 0,200 - - 
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,200 - - 0,200 - - 

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

0,200 - - 0,200 - - 

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,200 - - 0,200 - - 
1242 Гаражі 

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

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

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,200 - - 0,200 - - 
1242.4 Навіси для велосипедів 0,200 - - 0,200 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості5 

 
 
Будівлі промисловості, зокрема виробничі 
корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств звільнені від 
оподаткування (пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 
ПКУ) 

 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості5 
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

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

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 
газу 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 
матеріалів 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

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

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

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

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

призначення 



1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,200 - - 0,200 - - 
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 
0,200 - - 0,200 - - 

1261.3 Цирки 0,200 - - 0,200 - - 
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,200 - - 0,200 - - 
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,200 - - 0,200 - - 
1262 Музеї та бібліотеки 

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

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,200 - - 0,200 - - 
1262.3 Технічні центри 0,200 - - 0,200 - - 
1262.4 Планетарії5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.5 Будівлі архівів5 0,200 - - 0,200 - - 
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,200 - - 0,200 - - 
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ 0,200 - - 0,200 - - 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,200 - - 0,200 - - 
1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 
незалежно від форми власності та джерел 
фінансування, що використовуються для надання 
освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 - - - - - - 

1263.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 
використовуються для надання освітніх 
послуг, звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 
для дітей з особливими потребами5 - - - - - - 

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

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 

0,200 - - 0,200 - - 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5 

0,200 - - 0,200 - - 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 
обслуговування, навчальних закладів5 

- - - - - - 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 
центри, 
пологові будинки5 

- - - - - - 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 

- - - - - - 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 
Збройних Сил5 

- - - - - - 

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 

- - - - - - 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5 

- - - - - - 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 0,200 - - 0,200 - - 



волейбольні, тенісні тощо 

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

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

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

1265.5 Тири 0,200 - - 0,200 - - 

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

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 

Будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у 
сільськогосподарській діяльності, звільнені 
від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 
266 ПКУ) 

1271.2 Будівлі для птахівництва5 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства5 
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 
1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 - - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 
релігійних організацій, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, 
та використовуються виключно для забезпечення 
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 
здійснюють діяльність засновані такими 
релігійними організаціями добродійні заклади 
(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів 
нерухомості, в яких здійснюється виробнича 
та/або господарська діяльність, звільнені від 
оподаткування (пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 
ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,200 - - 
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,200 - - 
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

5
 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 - - - - - - 
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця,що охороняються державою5 - - - - - - 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 - - - - - - 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
5
 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 - - - - - - 
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 - - - - - - 
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та 

слідчих ізоляторів5 - - - - - - 

1274.4 Будівлі лазень та пралень - - - - - - 
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів - - - - - - 

      



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

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

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

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

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

 
 
 

Секретар ради                                                                    О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
Додаток  1.2.                                                                      
до Положення про податок на нерухоме 
майно,  відмінне від земельної ділянки, 
затвердженого рішенням 45 сесії  
Баранівської міської  
ради 8 скликання від 26.06.2020 року  № 
2950 

 
ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

06 02 1820610100 

 

Баранівська  міська рада   

Житомирської області 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік) 

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

100 

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

100 

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

100 

 
 

Секретар ради                                                       О.В.Самчук 
 
__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 
30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на 
територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 
пунктом пільги затверджуються окремо. 

 
 

                                                                                          



 
           Додаток  2 
                                                                                                         до рішення  45 сесії міської  
                                                                                                         ради 8 скликання 
                   від   26.06.2020 р. № 2950 

                      
Положення  про єдиний податок 

1. Загальні положення. 
        1.1.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий 
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу 
України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених 
Податковим кодексом України,  з одночасним веденням спрощеного обліку та 
звітності. 
        1.2.Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 
міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої 
та другої групи платників єдиного податку.  
       1.3.Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  
та  звітності,  а  також справляння єдиного податку встановлюються 
Податковим кодексом України. 
                                           2. Платники податку. 
          2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
           Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного 
податку: 
           1) перша група: які  не використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на 
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  
населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує   
300 000  гривень;   
           2) друга група:  які  здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  
виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного 
господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв:  
         - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;  
         - обсяг доходу не перевищує   1 500 000  гривень. 

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



платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої 
групи; 

3. Об’єкт  оподаткування. 
       3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового 
законодавства. 

4. База  оподаткування. 
       4.1. Доходом платника єдиного податку першої - другої груп  є: 

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

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом 
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 
292.3 статті 292  Податкового кодексу України. 

5. Ставка  податку. 

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

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня податкового (звітного) року; 
         2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року. 

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

5.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або 



міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 
встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

    5.5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного 
податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 
відсотків: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного 
у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; 

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у 
реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж 
зазначений у цій главі; 

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 
застосовувати спрощену систему оподаткування; 

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від 
провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 
статті 291 Податкового кодексу України відповідно. 

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

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 
першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви 
такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, 
заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової 
втрати працездатності. 
         6.3. Сплата єдиного податку платниками першої - другої групп 
здійснюється за місцем податкової адреси. 
        6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують 
працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом 
одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, 
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і 
більше календарних днів.  
        6.5. У разі припинення платником єдиного податку провадження 
господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від 
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження 
господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням 
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора 
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності. 
       У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 
контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 
 



7.Податковий період. 
          7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої 
та другої груп  є календарний рік. 
          7.2. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - 
підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, 
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки 
єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий 
(звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у 
якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

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

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

9.Відповідальність платника єдиного податку. 

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

10. Інші положення. 
       10.1.Інші положення,  які не включені в дане Положення про єдиний 
податок для фізичних осіб – підприємців та  юридичних осіб-суб’єктів 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми регулюються 
відповідно до Податкового кодексу України із змінами та доповненнями. 
 
 
 
Секретар ради                
О.В.Самчук 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Додаток  3 
                                                                                                       до рішення 45 сесії міської  
                                                                                                       ради 8 скликання  
                                                                                                       від 26.06.2020 р.   № 2950 

 

 Положення про туристичний збір  

1. Загальні положення 

 1.1.  Положення про туристичний збір у Баранівській міській раді (далі – 
Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 
2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 
податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу 
України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та 
доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території 
об’єднаної територіальної громади. 
 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 
особами на території Баранівської міської ради Житомирської області. 
 1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» 
Податкового кодексу України - переміщення в межах території України 
громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в 
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

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

2. Платники збору 

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



 в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують 
осіб з інвалідністю I групи або діти з інвалідністю (не більше одного 
супроводжуючого); 
 г) ветерани війни; 
 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

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

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

3. Ставка збору 

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

4. База справляння збору 

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

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

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



 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

6. Особливості справляння збору 

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

7. Порядок сплати збору 

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

8. Податковий обов’язок 

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



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

9. Контроль 

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

 

Секретар міської ради                                                          О.В.Самчук 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія  8 скликання 
 

26 червня 2020 року                                                                    № 2951 
 
Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік 

на території Баранівської об’єднаної  

територіальної громади 

( регуляторний акт) 

 
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VI із змінами та 
доповненнями та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних 
комісій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку за 
переліком згідно з додатком 2. 

2. Затвердити Положення про плату за землю на території Баранівської 
ОТГ згідно з додатком 3 до даного рішення.  

3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища. 
 
 
Міський голова                                                              А.О.Душко 

 
 
 
 
 



      Додаток 1 
       до рішення 45  сесії 8 скликання   
       Баранівської міської ради № 2951  від  
       26.06.2020 р.  «Про встановлення 
       ставок та пільг із сплати земельного  
       податку на 2021 рік на території   
       Баранівської об,єднаної територіальної  
       громади» 
 

СТАВКИ  

земельного податку 
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 
 

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

Код 
області 

Код району 
Код  

згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана територіальна 

громада 
 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
0,3 0,3 0,3 0,3 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства 

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

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

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

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

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

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 
01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 
01.07 Для городництва 0,3 0,3 0,3 0,3 
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 0,3 0,3 0,3 
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,3 0,3 0,3 0,3 
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства  
0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

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

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

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

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та 

для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

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

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

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

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

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

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

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

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

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

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

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

02.07 Для іншої житлової забудови   1,0 0,03 3,0 3,0 
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та 

для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

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

03 Землі громадської забудови  
03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

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

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

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

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

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

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

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

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

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

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

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

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

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

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

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

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  
1,0 1,0 3,0 3,0 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

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

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

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

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

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

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

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

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

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

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

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

04 Землі природно-заповідного фонду  
04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників  
  3,0 3,0 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

  3,0 3,0 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

  3,0 3,0 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

  3,0 3,0 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

  3,0 3,0 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

  3,0 3,0 

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

  3,0 3,0 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

  3,0 3,0 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

  3,0 3,0 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

  3,0 3,0 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

  3,0 3,0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 1,0 1,0 3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
санаторно-оздоровчих закладів 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

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

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0 1,0 3,0 3,0 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та 

для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

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

07 Землі рекреаційного призначення 
07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення 
1,0 1,0 3,0 3,0 

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

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

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

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

07.04 Для колективного дачного будівництва  1,0 1,0 3,0 3,0 
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та 

для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

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

08 Землі історико-культурного призначення  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини   
    

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

    

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

    

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

    

09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг   
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

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

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

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

10 Землі водного фонду 
10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами  
1,0 1,0 3,0 3,0 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

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

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

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

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

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
каналами  

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

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

10.06 Для сінокосіння  1,0 1,0 3,0 3,0 
10.07 Для рибогосподарських потреб  1,0 1,0 3,0 3,0 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

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

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

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

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

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

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

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

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

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

11 Землі промисловості 
11.01 Для розміщення та експлуатації 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Землі транспорту 
12.01 Для розміщення та експлуатації 1,0 1,0 3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

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

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту  

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

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

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

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

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

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

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

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

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

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

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

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

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

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

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

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій  
1,0 1,0 3,0 3,0 

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

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

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

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

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

14 Землі енергетики 
14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

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

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

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

15 Землі оборони 
15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил 
    

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

    

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

    

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

    

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

    

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

    

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

    

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

    

16 Землі запасу      
17 Землі резервного фонду      
18 Землі загального користування     
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

    

 
 
Секретар ради                                                                                           О.В.Самчук 
 
 
 
 
 



      Додаток 2 
       до рішення 45 сесії 8 скликання   
       Баранівської міської ради № 2951   від   
       26.06.2020 року «Про встановлення ставок 
       та пільг із сплати земельного податку на  
       2021 рік на території Баранівської  
       об,єднаної територіальної громади» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, надані  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 
 з 01.01.2021 року. 

 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код  

згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці або 

населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана 

територіальна громада 
Група платників, категорія/цільове призначення земельних 
ділянок 

Розмір пільги 

(у відсотках) 

інваліди першої і другої групи;  100 

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 
18 років 

100 

Пенсіонери (за віком) 100 

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 

100 

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок ЧАЕС. 

100 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 
організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 
організацій інвалідів; 

100 

громадські організації інвалідів України, підприємства та 
організації, які засновані громадськими організаціями 
інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є 
їх повною власністю, де протягом попереднього 
календарного місяця кількість інвалідів, які мають там 
основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 
середньооблікової чисельності штатних працівників 
облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 
25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 

100 



бази олімпійської та параолімпійської 
підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України 

100 

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно 
від форми власності і джерел фінансування, заклади 
культури, науки, (крім національних і дендрологічних 
парків) освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 
фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади 
та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі 
санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, 
які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі 
виключення таких підприємств, установ та організацій з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація 
подається платником податку протягом 30 календарних 
днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій 

100 

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 
школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 
здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і 
спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також 
центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 
майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 
споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 
підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, 
на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, декларація подається платником 
податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, наступного за 
місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. 

100 

землі природно-заповідного фонду  для збереження та 
використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 
(парки державної та комунальної власності) 

100 

землі громадської забудови - для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

100 

землі громадської забудови - для будівництва та 
обслуговування будівель екстериторіальних організацій та 
органів 

100 

комунальні підприємства та установи, створені міською 
радою 

100 

інші заклади, установи та організації, які повністю або 
частково фінансуються з місцевого бюджету. 

100 

 

 

 



1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 
статей 281 і 282 Податкового кодексу України.  
 
Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, 
затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 

 
 

Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Додаток 3 
       до рішення 45 сесії 8 скликання   
       Баранівської міської ради №2951 від   
       26.06.2020 року «Про встановлення 
       ставок та пільг із сплати земельного  
       податку на 2021 рік на території   
       Баранівської об,єднаної територіальної  
       громади» 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про плату за землю  на території Баранівської ОТГ 

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

1. Визначення понять 

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



1.17. Цільове  призначення земельної ділянки за призначенням, визначеними на підставі 
документації із землеустрою у  встановленому законодавством порядку. 
 

Платники земельного податку 

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

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

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

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

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

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

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

. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 

призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком 

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

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

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

проведено (незалежно від місцезнаходження) 

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

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

. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 

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

. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 

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



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

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

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

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

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

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

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

. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

1. Від сплати податку звільняються юридичні особи згідно з додатком 2 до цього 
рішення. 

. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком 
1. Не сплачується податок за: 
1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених 

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

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

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

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

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

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

1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 



виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

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

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них 
земельними ділянками на безоплатній основі. 

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

. Особливості оподаткування платою за землю 

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

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

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

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

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

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

Податковий період для плати за землю 

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

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

Порядок обчислення плати за землю 

1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 
кадастру. 

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

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



розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у 
разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох 
юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій 



частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової 
території. 

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

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

. Строк сплати плати за землю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Індексація нормативної грошової оцінки земель 

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



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

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

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

із значенням 115. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 

залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

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

 
 

Секретар ради                                                                О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

45 сесія  8 скликання 
 

26 червня 2020 року                                                    № 2952 
 
Про звернення депутатів Баранівської  
міської ради Житомирської області  
до Державної екологічної інспекції  
України, Офісу Генерального прокурора  
України, Національної поліції України 

  
 Відповідно до ст. ст. 26, 46 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. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради 
Житомирської області до Державної екологічної інспекції України, Офісу 
Генерального прокурора України, Національної поліції України. 

 
 2. Доручити міському голові Душку А.О. підписати текст звернення. 
 

 3. Надіслати звернення до Державної екологічної інспекції України, 
Офісу Генерального прокурора України, Національної поліції України. 

 
  
 

Міський голова        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Звернення 
депутатів  Баранівської міської ради  

 
Ми, депутати Баранівської міської ради стурбовані надзвичайною 

ситуацією, яка вкотре склалася  із забрудненням річки Хомора товариством з 
обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика-
Україна» в Хмельницькій області, так як річка Хомора  є лівою притокою  
річки  Случ, що протікає по території міста Баранівка та об’єднаної 
територіальної громади. 

 
У зв’язку із тривалим характером забруднення річки, яке триває з 

2015 року та  яке призвело до масової загибелі водних живих організмів на 
території Баранівського району Житомирської області в річках Хомора і 
Случ, що в значній мірі впливає на якість води в річці Случ на території міста 
Баранівка та об’єднаної територіальної громади, що підтверджується 
лабораторними дослідженнями води.  

 
Протягом декількох років триває переписка посадових осіб міської 

ради, громадських організацій щодо вжиття заходів з недопущення 
забруднень «водоносних артерій», що забезпечують водою кілька населених 
пунктів. Проте численні звернення не дають результатів.  

 
Важливим у боротьбі за річки Хомора і Случ є прийняття Верховною 

Радою України Постанови №10162 «Про подолання негативних наслідків 
екологічної ситуації в басейні річок Хомора і Случ на окремих територіях 
Хмельницької та Житомирської областей». Вищезазначеним документом 
Верховна Рада України рекомендувала Кабінету Міністрів України здійснити 
подання Президенту України щодо визнання басейну річок Хомора та Случ 
на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і 
Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної 
екологічної ситуації. Президенту України рекомендовано оголосити басейни 
річок Хомора та Случ не території Полонського району Хмельницької  
області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської 
області зоною надзвичайної екологічної ситуації.  
 

Враховуючи викладене просимо: 

 

 1. Голову Національної поліції України Ігоря Клименка, Генерального 
прокурора України Ірину Венедіктову вжити заходів щодо: 
 - передачі кримінальних проваджень щодо забруднення річок Хомора 
та Случ до Київського слідчого управління, негайного розслідування та 
притягнення до відповідальності винних осіб. 
 



 2. Державну екологічну інспекцію України провести позапланову 
перевірку ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» без 
залучення держекоінспекції в Хмельницькій області та тримати на 
постійному контролі стан води у річках Хомора та Случ. 
 

          Звернення прийнято на 45 черговій сесії  міської  ради 8 скликання  26 
червня 2020 року 
 
 За дорученням депутатів  міської  ради 
 
 

Міський голова      А.О.Душко 

                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


