
проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про припинення діяльності 
 Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст. шляхом ліквідації 
 

      Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26, 59, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25,  п.2 ст. 66 
Закону України «Про освіту», ст. 32, 37 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту»,  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань», з метою забезпечення 
підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів 
освіти на території Баранівської міської  ради, приведення освітньої мережі у 
відповідність до вимог законодавства, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення,  міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити діяльність юридичної особи шляхом ліквідації комунального 
закладу «Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Баранівської міської ради» 
(код ЄДРПОУ 20407962), що належить до комунальної власності Баранівської 
міської ради з 01.07.2021 року. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності юридичної 
особи «Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Баранівської міської ради», 
в складі згідно з додатком 1.  

3. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 12701,  вул. Соборна, 
20, м. Баранівка Житомирської  області, приміщення Баранівської міської ради. 

4. Делегувати голові ліквідаційної комісії повноваження щодо здійснення 
заходів, які пов’язані з припиненням діяльності юридичної особи «Глибочанська 
загальноосвітня школа І-ІІ ст. Баранівської міської ради», а саме: 

4.1. З моменту набрання рішенням законної сили письмово повідомити 
органи реєстрації про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи 
шляхом ліквідації комунального закладу та надати необхідний пакет документів, 
встановлених законодавством для внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відомостей про припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації 
комунального закладу; 

4.2. Розмістити повідомлення в засобах масової інформації про припинення 
діяльності юридичної особи шляхом ліквідації комунального закладу (для 



 

 

задоволення потреб кредиторів), явних (відомих) кредиторів повідомити 
персонально у письмовій формі у встановлені даним пунктом строки. 

5. Ліквідаційній комісії: 
5.1. Виявити кредиторів та дебіторів комунального закладу, що 

ліквідовується  та провести з ними розрахунки; 
5.2. Після завершення розрахунків з кредиторами здійснити інвентаризацію 

майна, що належить комунальному закладу «Глибочанська загальноосвітня 
школа І-ІІ ст. Баранівської міської ради»; 

5.3. Встановити, що претензії кредиторів до комунального закладу 
приймаються протягом шестидесяти днів з дати публікації повідомлення про 
припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації комунального 
закладу у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації; 

5.4. Зняти з обліку юридичну особу комунального закладу у відповідних 
державних органах; 

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

5.6. Вчиняти інші дії, направлені на припинення діяльності юридичної особи 
шляхом ліквідації комунального закладу. 

6. Відділу освіти Баранівської міської ради попередити працівників 
комунального закладу «Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Баранівської 
міської ради» за два місяці до припинення діяльності юридичної особи про 
подальше вивільнення в порядку, визначеному  ст. 49-2 Кодексу законів про 
працю України та забезпечити працевлаштування згідно вимог чинного 
законодавства, а також провести розрахунки з працівниками в порядку, 
визначеному ст. 44 Кодексу законів про працю України. 

7. Управлінню фінансів Баранівської міської ради передбачити кошторис 
для забезпечення ліквідації комунального закладу. 

8. Визначити відповідальним за внесення змін до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
згідно вимог чинного законодавства голову ліквідаційної комісії комунального 
закладу «Глибочанська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Баранівської міської ради». 
           9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  

 
 
 
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 

  



 

 

Додаток 1  
                                                                                   до рішення 7 сесії 8 скликання  

    міської ради від 05.03.2021 № ___ 
       

СКЛАД 
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст. 

Баранівської міської ради шляхом ліквідації 
 

Голова комісії: 
Нечипорук Дмитро Васильович 

Заступник голови Баранівської міської 
ради з питань діяльності виконавчих 
органів 

Члени комісії: 
Приймак Ірина Володимирівна 

Заступник голови Баранівської міської 
ради з питань виконавчих органів ради 

Николишин Ростислав Зиновійович Начальник відділу освіти Баранівської 
міської ради  

Бортнік Олена Василівна Заступник начальника відділу освіти 
Баранівської міської ради  

Токова Тетяна Володимирівна Директор Глибочанської ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

Данилюк Ігор Леонтійович Директор Першотравенського ліцею   
Ціхоцька Людмила Адамівна Заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії відділу 
освіти Баранівської міської ради 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                     №  
Про пониження ступеню та перейменування  
Суємецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
 

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону 
України «Про освіту», ст. 32, 35, 37 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів 
про працю України,  у зв’язку із зменшенням кількості учнів та з метою 
забезпечення стабільного функціонування закладу освіти, створення необхідних 
умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності 
заходів щодо розвитку освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення,  міська рада 

       В И Р І Ш И Л А:  
 1. Понизити  ступінь Суємецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Баранівської міської ради та перейменувати Суємецьку загальноосвітню школу 
І-ІІ ст. Баранівської міської ради у Суємецьку початкову школу Баранівської 
міської ради з 01.07.2021 року.  

2. Затвердити статут Суємецької початкової школи, додається. 
3. Доручити директору Суємецької початкової школи подати відповідні 

документи для внесення змін до  відомостей, які містяться в ЄДР. 
4. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні організаційно-

правові заходи щодо пониження ступеню та перейменування Суємецької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Баранівської міської ради у Суємецьку 
початкову школу Баранівської міської ради.  

5. Директору Суємецької початкової школи забезпечити дотримання 
трудового законодавства під час можливого майбутнього вивільнення 
працівників. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  
 

 



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про пониження ступеню та перейменування  
Смолдирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 32, 35, 37 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю України,  у зв’язку 
із зменшенням кількості учнів та з метою забезпечення стабільного 
функціонування закладу освіти, створення необхідних умов для рівного доступу 
громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку 
освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального використання 
бюджетних коштів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення,  міська рада 

        
В И Р І Ш И Л А:  
  

1. Понизити  ступінь Смолдирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
Баранівської міської ради та перейменувати Смолдирівську загальноосвітню 
школу І-ІІІ ст. Баранівської міської ради у Смолдирівську гімназію Баранівської 
міської ради з 01.07.2021 року. 

2. Затвердити Статут Смолдирівської гімназії, додається. 
3. Доручити директору Смолдирівської гімназії подати відповідні документи 

для внесення змін до  відомостей, які містяться в ЄДР. 
4. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні організаційно-

правові заходи щодо реорганізації Смолдирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ст. Баранівської міської ради у Смолдирівську гімназію Баранівської міської 
ради.  

5. Директору Смолдирівської гімназії забезпечити дотримання трудового 
законодавства під час можливого майбутнього вивільнення працівників. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  
 



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
 05 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про пониження ступеню та перейменування  
Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
 

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону 
України «Про освіту», ст. 32, 35, 37 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів 
про працю України,  у зв’язку із зменшенням кількості учнів та з метою 
забезпечення стабільного функціонування закладу освіти, створення необхідних 
умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності 
заходів щодо розвитку освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення,  міська рада 

        
В И Р І Ш И Л А:  
 1. Понизити  ступінь Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Баранівської міської ради та перейменувати Баранівську загальноосвітню 
школу І-ІІ ст. Баранівської міської ради у Баранівську початкову школу 
Баранівської міської ради з 01.07.2021 року.  

2. Затвердити статут Баранівської початкової школи, додається. 
3. Доручити директору Баранівської початкової школи подати відповідні 

документи для внесення змін до  відомостей, які містяться в ЄДР. 
4. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні організаційно-

правові заходи щодо пониження ступеню та перейменування Баранівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у Баранівську початкову школу Баранівської 
міської ради.  

5. Директору Баранівської початкової школи забезпечити дотримання 
трудового законодавства під час можливого майбутнього вивільнення 
працівників. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                     №  
Про пониження ступеню та перейменування  
Острожецької гімназії ім. О.В. Коростинського  

Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України,  ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону 
України «Про освіту», ст. 32, 35, 37 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів 
про працю України,  у зв’язку із зменшенням кількості учнів та з метою 
забезпечення стабільного функціонування закладу освіти, створення необхідних 
умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності 
заходів щодо розвитку освітньої галузі в громаді, ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення,  міська рада 

       В И Р І Ш И Л А:  
 1. Понизити  ступінь Острожецької гімназії ім. О.В. Коростинського 

Баранівської міської ради та перейменувати Острожецьку гімназію ім. О.В. 
Коростинського Баранівської міської ради у Острожецьку початкову школу ім. 
О.В. Коростинського Баранівської міської ради з 01.07.2021 року.  

2. Затвердити статут Острожецької початкової школи ім. О.В. 
Коростинського, додається. 

3. Доручити директору Острожецької початкової школи ім. О.В. 
Коростинського подати відповідні документи для внесення змін до  відомостей, 
які містяться в ЄДР. 

4. Відділу освіти Баранівської міської ради здійснити необхідні організаційно-
правові заходи щодо пониження ступеню та перейменування Острожецької 
гімназії ім. О.В. Коростинського Баранівської міської ради у Острожецьку 
початкову школу ім. О.В. Коростинського Баранівської міської ради. 

5. Директору Острожецької початкової школи ім. О.В. Коростинського 
забезпечити дотримання трудового законодавства під час можливого 
майбутнього вивільнення працівників. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  

 
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про припинення діяльності 
 Смолдирівського дошкільного навчального закладу 
 шляхом ліквідації 

      Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України, ст. ст. 26, 59, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25,  п.2 ст. 66 
Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про дошкільну освіту», 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», з метою забезпечення підвищення якості освіти, 
економічної ефективності функціонування закладів освіти на території 
Баранівської міської  ради, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог 
законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення,  міська рада 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Припинити діяльність юридичної особи шляхом ліквідації комунального 
закладу «Смолдирівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської 
ради» (код ЄДРПОУ 34307863), що належить до комунальної власності 
Баранівської міської ради з 01.07.2021 року. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності юридичної 
особи «Смолдирівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської 
ради», в складі згідно з додатком 1. 

3. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 12701,  вул. Соборна, 
20, м. Баранівка Житомирської  області, приміщення Баранівської міської ради. 

4. Делегувати голові ліквідаційної комісії повноваження щодо здійснення 
заходів, які пов’язані з припиненням діяльності юридичної особи 
«Смолдирівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської ради», а 
саме: 

4.1. З моменту набрання рішенням законної сили письмово повідомити 
органи реєстрації про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи 
шляхом ліквідації комунального закладу та надати необхідний пакет документів, 
встановлених законодавством для внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відомостей про припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації 
комунального закладу; 



 

 

4.2. Розмістити повідомлення в засобах масової інформації про припинення 
діяльності юридичної особи шляхом ліквідації комунального закладу (для 
задоволення потреб кредиторів), явних (відомих) кредиторів повідомити 
персонально у письмовій формі у встановлені даним пунктом строки. 

5. Ліквідаційній комісії: 
5.1. Виявити кредиторів та дебіторів комунального закладу, що 

ліквідовується  та провести з ними розрахунки; 
5.2. Після завершення розрахунків з кредиторами здійснити інвентаризацію 

майна, що належить комунальному закладу «Смолдирівський дошкільний 
навчальний заклад Баранівської міської ради»; 

5.3. Встановити, що претензії кредиторів до комунального закладу 
приймаються протягом шестидесяти днів з дати публікації повідомлення про 
припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації комунального 
закладу у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації; 

5.4. Зняти з обліку юридичну особу комунального закладу у відповідних 
державних органах; 

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

5.6. Вчиняти інші дії, направлені на припинення діяльності юридичної особи 
шляхом ліквідації комунального закладу. 

6. Відділу освіти Баранівської міської ради попередити працівників 
комунального закладу «Смолдирівський дошкільний навчальний заклад 
Баранівської міської ради» за два місяці до припинення діяльності юридичної 
особи про подальше вивільнення в порядку, визначеному  ст. 49-2 Кодексу 
законів про працю України та забезпечити працевлаштування згідно вимог 
чинного законодавства, а також провести розрахунки з працівниками в порядку, 
визначеному ст. 44 Кодексу законів про працю України. 

7. Управлінню фінансів Баранівської міської ради передбачити кошторис 
для забезпечення ліквідації комунального закладу. 

8. Визначити відповідальним за внесення змін до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
згідно вимог чинного законодавства голову ліквідаційної комісії комунального 
закладу «Смолдирівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської 
ради». 
           9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  
 

 
Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 

 
 

 
  



 

 

Додаток 1  
                                                                                   до рішення 7 сесії 8 скликання  

    міської ради від 05.03.2021 № ___ 
       

СКЛАД 
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Смолдирівського ДНЗ 

Баранівської міської ради шляхом ліквідації 
 

Голова комісії: 
Нечипорук Дмитро Васильович 

Заступник голови Баранівської міської 
ради з діяльності виконавчих органів  

Члени комісії: 
Приймак Ірина Володимирівна 

Заступник голови Баранівської міської 
ради з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

Николишин Ростислав Зиновійович Начальник відділу освіти Баранівської 
міської ради  

Бортнік Олена Василівна Заступник начальника відділу освіти 
Баранівської міської ради  

Дейнека Галина Михайлівна Директор Смолдирівського ДНЗ  

Арзанцева Любов Сергіївна Директор Суємецького ДНЗ   

Ціхоцька Людмила Адамівна Заступник головного бухгалтера 
централізованої бухгалтерії відділу 
освіти Баранівської міської ради 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                     № ______ 

 
Про розгляд колективного звернення 
мешканців міста Баранівки щодо 
законної  діяльності ТОВ «Еко Нова» 
на території міста Баранівка 

 
Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», 
враховуючи занепокоєння та колективне звернення жителів (мешканців) міста 
Баранівка, щодо законного здійснення діяльності ТОВ «Еко Нова» із 
небезпечними відходами та викидами забруднюючих речовин на території міста 
Баранівка вул.І.Франка,104а, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома колективне звернення мешканців міста Баранівка від 26 
лютого 2021 року до міського голови щодо винесення на черговій сесії 
Баранівської міської ради питання здійснення законної діяльності ТОВ «Еко 
Нова» на території міста Баранівка (додається). 

2. Направити зазначене колективне звернення до ТОВ «Еко Нова» для 
надання інформації та пояснень. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 
міської ради з питань екології, благоустрою та житлово-комунального 
господарства (Козачок С.Т.). 

 
Міський голова                                                               Олександр    МІГЕЙ 
  

 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 7 сесія 8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про зміну назви та затвердження статуту 
 Першотравенського ліцею в новій редакції 
 
  Відповідно до ст. 104, 111 Цивільного кодексу України,  ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 24, 25 Закону України 
«Про освіту», ст. 33 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  
Закону України «Про державну  реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», керуючись Положенням про відділ 
освіти Баранівської міської ради, затвердженого рішенням  46 сесії 7 скликання 
Баранівської міської ради від 28.08.2020 року, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати Першотравенський ліцей Баранівського району Житомирської 
області у Першотравенський ліцей Баранівської міської ради.  
2. Внести зміни до статуту Першотравенського ліцею Баранівської міської ради 
та затвердити його в новій редакції (додається). 
3. Уповноважити директора Першотравенського ліцею Баранівської міської ради 
(Данилюк І.Л.) провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 
особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  
 

 
         Міський голова                                         Олександр МІГЕЙ 
 
 
 



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                            № _________ 
 
Про затвердження «Програми розвитку  
системи освіти Баранівської міської 
ОТГ на 2021–2025 роки» 
 
         Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», Санітарного регламенту для закладів 
загальної середньої освіти, з метою забезпечення стабільного розвитку системи 
освіти Баранівської міської ОТГ  відповідно до вимог суспільства, особистісного 
розвитку дітей та молоді згідно з їхніми індивідуальними здібностями і 
потребами на 2021-2025 роки, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, міська рада 
  
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити «Програму розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ на 
2021 – 2025 роки» (далі – Програма)  згідно з додатком.        
2. Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання заходів 
Програми, визнати відділ освіти Баранівської міської ради.       
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  
 
 
 
 
    Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 
  



 

 

Додаток 1 

до рішення Баранівської міської ради 

від 05.03.2021 № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку системи освіти 

Баранівської міської ОТГ 

на 2021-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Баранівка 

2021 рік 

 

 



 

 

Зміст 
Паспорт 

Програми розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ 
на 2021-2025 роки (далі – Програма) 

Вступ 
Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма: 
1.1. Дошкільна освіта. 
1.2. Загальна середня освіта. 
1.3. Навчання  та виховання дітей з особливими освітніми потребами. 
1.4. Професійна орієнтація учнів.  
1.5. Позашкільна освіта. 
1.6.  Матеріально-технічне забезпечення. 
2. Мета та завдання Програми. 
3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем, обсягів і джерел фінансування, термінів 
виконання Програми: 
3.1. Дошкільна освіта. 
3.2. Загальна середня освіта. 
3.3. Навчання та виховання  дітей з особливими освітніми потребами. 
3.4. Професійна орієнтація учнів.   
3.5. Позашкільна освіта. 
3.6. Розвиток дитячого лідерського руху. 
3.7.  Матеріально-технічне забезпечення. 
4. Напрями діяльності та заходи Програми. 
5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми. 
6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми. 
7. Координація  та контроль за виконанням заходів Програми. 
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11. 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, 
всього, 
у тому числі: 

Загальний обсяг фінансування на 2021-2025 роки –  тис. 
грн* 
 
2021 
рік* 
 

2022 
рік* 

2023 
рік* 

2024 
рік* 

2025 
рік* 

Разом* 

11.1 коштів державного 
бюджету 

- - - - - - 

 коштів обласного 
бюджету 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

 коштів бюджетів 
місцевого 
самоврядування 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

В 
межах 
фінансо
вих 
можлив
остей 

 коштів інших джерел - - - - - - 

 Разом:       



Вступ 
Програма розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ на 2021-2025 роки (далі – Програма) 
розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, 
що регулюють діяльність у сфері освіти. 
Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального 
розвитку України на 2021-2027 роки,  Стратегією розвитку Житомирської області на період до 2027 року. 
Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів 
і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  
ресурсних потреб.  
Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів  освітнього процесу, модернізації 
змісту, методів, форм навчання і виховання. 
Розроблення Програми зумовлено необхідністю реформування галузі освіти громади, забезпечення надання 
якісних освітніх послуг.  
Мережа закладів освіти громади нараховує 27 закладів освіти, у яких здобувають освіту близько 4 тис. осіб. 
Органами місцевого самоврядування, відділом освіти, закладами освіти громади проводиться 
цілеспрямована робота у напрямку надання якісної освіти та забезпечення вільного доступу до неї. 
Одним з основних завдань системи освіти Баранівської ОТГ є забезпечення доступу кожній дитині до 
дошкільної освіти. За даними проведеного обліку дітей від 0 до 6 років в громаді станом на 01.02.2021 року 
проживають 1229 дітей. У 14 закладах дошкільної освіти виховується 743 дитини віком від 2 до 6 (7) років. 
З них 58 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Черги на влаштування дітей до ЗДО 
громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становить 92%. Водночас 
існує гостра потреба в оновленні комп’ютерної техніки та підключенні ЗДО до швидкісної мережі Інтернет. 
Пріоритетними завданнями системи загальної середньої освіти є реформування освіти громади відповідно 
до Концепції «Нова українська школа», забезпечення вільного доступу до якісної освіти, розвиток 
інклюзивної освіти. 
Усього в громаді функціонує 12 закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), в яких навчається 2989 
учнів.  
Станом на 01 січня 2021 року створено 2 опорні школи. Триває робота щодо поліпшення їх матеріально-
технічної бази. 
З метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти органами місцевого самоврядування 
заплановано реорганізацію 4 малокомплектних шкіл. 
Забезпечено підвезенням 548 учнів, 51 дитини ЗДО (100%) та 171 педагогічного працівника, які 
проживають у сільській місцевості (100%).  
Парк шкільних автобусів в громаді становить 8 одиниць. Потреба складає 2 одиниці.  
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 
році виділено з державного бюджету субвенцію у сумі 737113 грн для закупівлі засобів навчання, 
комп`ютерного обладнання, меблів тощо, співфінансування з місцевого бюджету склало 81134 грн. Опорні 
заклади загальної середньої отримали по 4 навчальних кабінети для вивчення предметів природничо-
математичного напряму на загальну суму 1489331 грн.  
З метою створення системних якісних змін у наданні освітніх послуг, підвищення якості освіти в умовах 
дистанційного навчання продовжується робота щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти 
доступом до мережі Інтернет.  
       З метою поліпшення умов освітнього процесу вдалося виконати значний обсяг поточних ремонтних 
робіт, на ці цілі  використано 767,769 тис. грн. Придбано фарбу, цемент, вапно, деззасоби, медикаменти, 
безконтактні термометри, енергозберігаючі лампи. Проведено перезарядку вогнегасників всіх закладів 
освіти на суму 27,8 тис.грн. Придбано автомобільні шини на суму 32,290 тис.грн, автозапчастини для 
поточного ремонту шкільного автотранспорту на суму більше 80,00 тис.грн. Окрім того, за кошти 
місцевого бюджету придбано набори першокласників на суму 11,550 тис. грн, паливно-мастильні матеріали 
на суму 347,144 тис. грн, різноманітні господарські товари для закладів освіти на суму близько 300,00 тис. 
грн. 
Баранівський ліцей №1, серед 16 шкіл Житомирської області, став учасником пілотного проєкту «Якісне 
харчування- щаслива дитина – сильна нація». У їдальні закладу освіти створено сучасний освітній простір, 
встановлено нове технологічне обладнання на суму 855,757 тис. грн з коштів субвенції та 95,084 тис грн. з 
коштів місцевого бюджету, запроваджується різноманітне меню. На придбання 45 комплектів меблів для 
їдальні (харчоблоку) ліцею з обласного бюджету спрямовано 111724,20  грн.  
Для проведення ремонту приміщення їдальні (харчоблоку) з місцевого бюджету було виділено 213918 грн.   



 

 

Усіма видами харчування охоплено 1306 учнів, у тому числі гарячим харчуванням - 1281 учень. 
Стовідсотково забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням учні пільгових категорій.  
У 2020-2021 н.р. на інклюзивному навчанні перебуває 12 дітей з особливими освітніми потребами у ЗЗСО 
та 9 дітей у ЗДО. 
З метою забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вибору професії на постійній основі 
проводиться профорієнтаційна робота. Упродовж 2019/2020 навчального року проведено різні 
профорієнтаційні заходи, учасниками яких стали учні випускних класів ЗЗСО громади. Спільно зі службою 
зайнятості реалізуються профорієнтаційні проєкти.  
Одним із важливих напрямів діяльності галузі освіти громади є розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань 
за напрямами та профілями позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм їх роботи. З метою 
розвитку творчих здібностей та інтересів дітей у 2020/2021 н.р. в ЗЗСО громади організовано і  функціонує 
39 гуртків та 21 гурток у Баранівському міському Будинку дитячої творчості. Результатом їхньої діяльності 
є те, що упродовж  2019-2020 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці 
міського Будинку дитячої творчості узяли участь та завоювали 68 дипломів, із них: 21 міжнародного, 19 
всеукраїнського та 28 обласного рівнів.  
У Баранівській ОТГ діють дві філії Житомирського територіального відділення МАН: філія «Інтелектуал» 
Баранівського ліцею №1 та філія Житомирського територіального відділення МАН Баранівської ОТГ. 
Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти громади вивчають актуальну тематику науково-
дослідницьких робіт, досліджують практичну значущість, навчаються захищати свої роботи та робити 
ґрунтовні висновки з власних досліджень. Учасники МАН неодноразово ставали призерами ІІ (обласного) 
та ІІІ (всеукраїнського) етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Зокрема, у 2019-2020 н.р. 
конкурсанти завоювали 1 абсолютне місце (відділення хімії та біології), І місце (відділення хімії та біології) 
та два ІІІ місця (відділення мовознавства, філософії  та суспільствознавства). 
1. Визначення проблем, на вирішення яких  спрямована Програма: 
1.1. Дошкільна освіта:  
- недостатній відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років різними формами дошкільної освіти; 
- недостатня кількість місць для дітей дошкільного віку у закладі дошкільної освіти м. Баранівка; 
- відсутність сучасного освітнього середовища, незабезпеченість закладів дошкільної освіти швидкісним 
Інтернетом. 
1.2. Загальна середня освіта: 
- неефективна мережа закладів освіти громади; 
- недостатній рівень організції сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти; 
- відсутність стовідсоткового підключення закладів освіти до високошвидкісної мережі Інтернет; 
- недостатня ефективність дистанційної форми здобуття освіти; 
- недостатній відсоток охоплення дітей якісним гарячим харчуванням. 
1.3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами: 
- недостатня кількість фахівців для надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми 
потребами; 
- низький рівень обізнаності батьків щодо особливостей освітнього процесу та простору дітей. 
1.4. Професійна орієнтація учнівської молоді: 
- застарілі методики та технології у профорієнтаційній роботі з  учнівською молоддю; 
- неефективна координація та співпраця всіх зацікавлених сторін. 
1.5. Позашкільна освіта: 
- недостатній відсоток охоплення учнів закладів загальної середньої освіти позашкільною освітою; 
- через брак фінансування недосконалість мережі гуртків та творчих об’єднань на базі закладів загальної 
середньої освіти сільської місцевості; 
- недостатній рівень охоплення освітою наукового профілю, розширення мережі гуртків дослідницько-
експериментального напряму та секцій Малої академії наук України; 
- недостатня кількість гуртків національно-патріотичного спрямування; 
- застаріла матеріально-технічна база закладів позашкільної освіти. 
1.6. Розвиток дитячого лідерського руху:   
- низький рівень співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого 
самоврядування з метою реалізації суспільно значущих  програм та проєктів. 
1.7. Матеріально-технічне забезпечення: 



 

 

- низький рівень забезпечення сучасним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти громади; 
- потреба в оновленні навчально-наочних посібників, лабораторного обладнання, комп’ютерної, 
мультимедійної техніки і програмного забезпечення закладів освіти громади;  
- незабезпеченість спортивним інвентарем, застаріла база спортивних залів та майданчиків. 
Мета та завдання Програми 
Метою програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти Баранівської міської ОТГ  відповідно 
до вимог суспільства, особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їхніми індивідуальними здібностями 
і потребами, підвищення освітнього рівня громадян. 
Досягнення вищезазначеної мети передбачає вирішення основних завдань: 
реформування освітньої галузі громади та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та 
ефективності;  
забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти 
відповідно до потреб; 
оновлення змісту і форм організації освітнього процесу;  
забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою 
приналежність до українського народу і європейської цивілізації.  
3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем. 
3.1. Дошкільна освіта. 
Передбачено підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх 
послуг, зокрема у м. Баранівка, шляхом відкриття нового закладу дошкільної освіти, проведення ремонтів 
функціонуючих та збільшення до 100% показника охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей віком 
від 3 до 6 років. 
3.2. Повна загальна середня освіта. 
Передбачено удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти, оскільки ефективна мережа – це 
краща якість навчання і кращі можливості для кращих освітніх результатів. 
До 2024 року планується реформування старшої профільної школи.        Продовження роботи зі створення 
нового освітнього простору, проведення реконструкції та ремонтів шкільних приміщень, ігрових, 
спортивних майданчиків, створення належних санітарно-гігієнічних умов, оновлення навчально-
методичного і спортивного обладнання, розширення матеріально-технічної бази закладів відповідно до 
Концепції Нової української школи, підключення до швидкісного Інтернету, підвищення якості освіти, у 
тому числі на дистанційній формі.  
Планується збільшення кількості дітей, охоплених якісним, гарячим харчуванням, запровадження в усіх 
закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP), розробки сучасного меню з 
урахуванням пропозицій дітей, оснащення їдалень (харчоблоків) сучасним обладнанням та меблями.  
3.3. Навчання та виховання дітей  з особливими освітніми потребами 
Створення умов для інклюзивного навчання учнів з метою покращення надання послуг дітям з особливими 
освітніми потребами. 
3.4. Професійна орієнтація учнівської молоді 
Забезпечення системності та комплексного підходу у профорієнтаційній роботі, що сприятиме формуванню 
у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору професії та самореалізації у житті. 
3.5. Позашкільна освіта 
Збільшення чисельності дітей, охоплених позашкільною освітою, особливо у сільскій місцевості. Розвиток 
дослідницько-експериментального напряму у гуртках та секціях Малої академії. Підтримка обдарованої та 
талановитої учнівської молоді. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти.  
3.6. Розвиток дитячого лідерського руху 
Продовження співпраці між Обласною радою учнівського самоврядування Житомирщини та державними 
установами, органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, громадськими 
організаціями та об’єднаннями.  
3.7. Матеріально-технічне забезпечення  
Продовження роботи щодо проведення капітальних та поточних ремонтів,  впровадження 
енергозберігаючих технологій шляхом термомодернізації приміщень. Створення нового освітнього 
середовища, забезпечення закладів обладнанням і дидактичними матеріалами, навчальною літературою та 
підручниками,  комп’ютерною технікою. 



 

 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми  
та результативні показники 
4.1. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми: 
забезпечення потреби мешканців Баранівської ОТГ у дошкільній освіті: забезпечення доступності освітніх 
послуг, зокрема у м. Баранівка, шляхом відкриття нового закладу дошкільної освіти, проведення ремонтів 
функціонуючих та збільшення до 100% показника охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей віком 
від 3 до 6 років; 
забезпечення кожній дитині шкільного віку рівного доступу до якісної освіти та забезпечення розвитку 
мережі закладів загальної середньої освіти: 
формування та розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти ОТГ: розроблення та 
використання електронних засобів навчання для організації дистанційного навчання, створення умов для 
запровадження інноваційних форм організації освітнього процесу; 
забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання (комп’ютерні класи, ліцензоване програмне 
забезпечення, обладнання для кабінетів з дисциплін  природничо-математичного циклу); 
надання дитині психолого-педагогічної підтримки у становленні її особистості, соціалізації, життєвому 
самовизначенні; 
створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими потребами шляхом розширення інклюзивного 
освітнього середовища; 
розширення мережі гуртків на базі загальної середньої освіти, зокрема у сільській місцевості;  
зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти; 
удосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом застосування новітніх 
методик індивідуальної роботи, залучення батьків до виховного процесу, формування ранньої 
громадянської зрілості; 
придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів та педагогів сільської місцевості до 
закладів освіти; 
створення безпечного освітнього середовища, вільного від проявів булінгу та гендерної дискримінації; 
підвищення рівня фізичної підготовленості, зміцнення здоров’я, збільшення охоплення учнів фізкультурно-
оздоровчою та спортивно-масовою роботою. 



4.2. Результативні показники  виконання Програми 

Показники продукту Програми розвитку системи освіти  Баранівської міської ОТГ на 2021 - 2025 рр.  

1. Дошкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість закладів 

дошкільної освіти 

од. 14 15 15 15 15 15  

2 Кількість місць у закладах 
дошкільної освіти 

од. 728 753 753 753 753 753  

Показники ефективності Програми 

1 Навантаження на 100 місць к-ть 110 100 100 100 100 100  

Показники якості Програми 

          

1 Охоплення дітей 
дошкільною освітою 

% 92 95 96 98 99 100  

 

2. Загальна середня освіта 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 



 

 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

1 Кількість закладів загальної 
середньої освіти 

од. 12 10 10 10 10 10  

2 Кількість опорних закладів 
освіти 

од. 2 2 2 2 2 2  

3 Кількість  закладів освіти з 
профільним навчанням  

од. 0 0 0 0 1 1  

4 Кількість  закладів, що мають 
сучасні їдальні  (харчоблоки) 

од. 1 1 2 2 3 4  

5 Кількість ЗЗСО, підключених  
до високошвидкісної  
мережі Інтернет 

од. 10 10 

 

 

 

10 

 

 

10 10 10  

Показники ефективності Програми 

1 Середня наповнюваність 
закладів загальної середньої 
освіти 

осіб 249 255     275 300 325 350  

Показники якості програми 

1 Рівень охоплення дітей 
якісним гарячим 
харчуванням 

% 43 50 55 65 75 85  



 

 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

2 Рівень підключення 

ЗЗСО до високошвидкісної  
мережі Інтернет 

% 83 90 

 

 

94 

 

96 

 

 

98 100  

3 Охоплення учнів профільним 
навчанням 

% 0 0 0 0 100 100  

 

3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість закладів загальної 
середньої освіти  з 
інклюзивною формою 
навчання 

од. 5 5 6 6 7 7  

2 Кількість дітей, охоплених 
інклюзиним навчанням у 
закладах загальної середньої 
освіти 

осіб 12 14 15 16 17 18  

3 Кількість закладів  
дошкільної освіти з 

од. 2 2 3 3 4 4  



 

 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

інклюзивною формою 
навчання 

4 Кількість дітей, охоплених 
інклюзиним навчанням у 
закладах дошкільної освіти 

осіб 9 9 10 10 11 11  

5 Кількість закладів освіти, в 
яких забезпечено 
безперешкодний доступ осіб 
з обмеженими фізичними 
можливостями 

од. 0 1 2 3 4 5  

Показники якості програми 

1 Задоволення потреб 
населення в інклюзивній 
освіті, % від потреби 

%  100 100 100 100 100 100  

2 Забезпечення 
безперешкодного доступу 
до закладів освіти особами з 
обмеженими фізичними 
можливостями, % від 
потреби 

% 75 80 85 90 95 100  

 

 4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

 



 

 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 

1 Кількість проведених у 
закладах освіти 
профорієнтаційних тренінгів 
за різною тематикою 

од 5 6 6 7 7 8  

 

2 Кількість учнів, які взяли 
участь у профорієнтаційних 
заходах  

осіб 305 310 315 320 325 340  

3 Відсоток учнів – випускників  
9 кл. закладів загальної 
середньої освіти, які 
вступили до закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

% 50 52 54 56 58 60  

4 Відсоток учнів – випускників 
11  кл. закладів загальної 
середньої освіти, які 
вступили до закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

% 32 33 35 36 37 38  

5 Відсоток учнів – випускників 
11 кл. ЗНЗ, які вступили до 
закладів вищої освіти  

% 66 67 65 64 63 62  



 

 

  5. Позашкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники якості програми 

1. Кількість учнів, охоплених 
позашкільною освітою від 
загальної кількості учнів 

% 22 23 24 25 26 27  

6. Розвиток дитячого лідерського руху 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

Етапи виконання напряму Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники якості програми 

1 Рівень охоплення дітей 

дитячим лідерським рухом 

% 5 7 10 

 

14 15 18  

 

 7.  Матеріально-технічне забезпечення 

№ Показники 
Одиниці 
вимірювання 

Вихідні 
дані на 
початок 
програми 

     Всього* 
витрат на 
виконання 
програми 

 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Показники продукту Програми 



 

 

1. Створення сучасного 
освітнього простору 
(створення медіатек, 
ресурсних кімнат та STEM-
лабораторій) у закладах 
загальної середньої та 
позашкільної освіти 

тис грн - 3410,0 3410,0 3410,0 3410,0 3410,0 17050,0 



 

 

5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми: 

Забезпечення реформування системи освіти Баранівської міської ОТГ; 

підвищення готовності педагогічних працівників та керівників закладів освіти до продовження роботи 
з впровадження Концептуальних засад Нової української школи; 

удосконалення мережі закладів дошкільної освіти; охоплення дошкільною освітою 100% дітей 
дошкільного віку; створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; 

забезпечення умов для вибору учнями профілю навчання відповідно до здібностей та інтересів;  

інформатизація освітнього процесу, розвиток дистанційної освіти; 

забезпечення закладів освіти необхідним обладнанням; 

підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, створення якісних умов для занять фізкультурно-
оздоровчою та спортивно-масовою роботою; 

забезпечення розвитку мережі груп закладу позашкільної освіти; 

приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення, досягнень науково-
технічного прогресу, запитів мешканців громади та стратегічних напрямів розвитку держави; 

оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. 

6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджетів місцевого 
самоврядування, обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються у відповідних бюджетах в межах 
фінансових можливостей. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проєкту бюджету Баранівської 
міської ОТГ на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта». 

Терміни виконання Програми – 2021-2025 роки. 

7.  Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за станом їх реалізації 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює  Баранівська міська рада.  

Відділ освіти Баранівської міської ради до 25 лютого, що настає за звітним роком, інформує 
Баранівську міську раду про виконання та стан фінансування заходів Програми. 

  



 

 

ПРОЄКТ 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 

      5 березня 2021 року                                                                      № ___ 

Про продовження терміну дії контракту 
з директором комунального закладу  
освіти «Полянківська ЗОШ I-III ступенів 
Баранівської міської ради» 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до статей 21, 24 Кодексу законів про працю України, законами 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», на підставі наданої 
згоди директора  комунального закладу освіти «Полянківська ЗОШ I-III ст. 
Баранівської міської ради» Білошицького Володимира Миколайовича про 
продовження терміну дії контракту, в зв’язку з закінченням дії контракту 10 
березня 2021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А:   

1. Продовжити термін дії контракту з директором комунального закладу 
освіти «Полянківська ЗОШ I-III ст. Баранівської міської ради» Білошицьким 
Володимиром Миколайовичом строком на чотири роки без проведення 
конкурсу, уклавши додаткову угоду (згідно абз. 2 ч. 12 статті 39 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту»). 

2. Доручити   начальнику   відділу   освіти   Баранівської   міської   ради  
Николишину Р.З.  підписати додаткову угоду до контракту з директором 
комунального закладу освіти «Полянківська ЗОШ I-III ст. Баранівської міської 
ради» Білошицьким В.М. про продовження терміну дії контракту на 4 роки з 
11.03.2021 року по 10.03.2025 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.). 
               Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  



 

 

проект 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                                          №  
 

Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 2020 рік 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2020 рік, 
на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 
26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА:   

1. Звіт про  виконання бюджету  Баранівської міської територіальної громади 
2020 рік згідно з додатками 1-6 та пояснювальною запискою до звіту  затвердити: 

- за  доходами:   164 125 732,66  гривень;  

- за видатками:  161 686 013,93  у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 156 236 512,15 гривень;  
 видатки в сумі 148 951 900,93 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 7 889 220,51 гривень; 
 видатки в сумі 12 734 113,00 гривень  

3. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  
(за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) 
в сумі  558 640,28  гривень. З огляду на наявність кредиторської заборгованості 
станом на 01.01.2021 року керівникам закладів, установ та підприємств 
комунальної власності територіальної громади постійно здійснювати суворий 
контроль за дотриманням законодавства про працю, використанням 
енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2021 року через 
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  



 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 

 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 

  



 

 

ПРОЄКТ 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

7 сесія  8 скликання 
        
5 березня 2021 року                                                                               №  
 
Про Бюджетний регламент 
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до статей 26,28 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетного кодексу України та з метою унормування процесів 
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, 
а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу,  
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
  
1. Затвердити Бюджетний регламент Баранівської міської ради згідно з 

додатками №1 та №2. 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії від 11.10.2019 №2230. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
 
Міський голова                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

Додаток №1 
до рішення міської ради 
від 05.03.2021 №____  
 
 

 
БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ  

Баранівської міської ради 
 

Стаття 1. Бюджетний регламент визначає організаційно-процедурні питання 
щодо складання та розгляду проекту міського бюджету, затвердження, внесення змін 
та виконання міського бюджету, подання та затвердження звітності, здійснення 
контролю за виконанням міського бюджету Баранівської міської територіальної 
громади. 

Стаття 2. Метою «Бюджетного регламенту Баранівської міської ради» (надалі - 
Бюджетний регламент) є впорядкування процесів (механізмів) формування та 
використання коштів міського бюджету для забезпечення завдань і функцій, що 
здійснюються Баранівською міською радою, виконавчим комітетом та  її структурними 
підрозділами, комунальними установами підприємствами протягом бюджетного 
періоду, а також регламентації взаємовідносин між усіма учасниками бюджетного 
процесу. 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції 
України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» 
та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні 
відносини Баранівської міської ради. 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить: 
4.1. порядок проведення підготовчих робіт; 
4.2. порядок складання проекту міського бюджету, підготовка проекту рішення про 

міський бюджет та матеріалів до нього; 
4.3. порядок розгляду проекту міського бюджету; 
4.4. порядок затвердження міського бюджету та особливості його виконання у разі 

несвоєчасного прийняття; 
4.5. порядок виконання міського бюджету; 
4.6. порядок внесення змін до міського бюджету; 
4.7. порядок контролю за виконанням міського бюджету; 
4.8. порядок подання звітності про виконання міського бюджету, затвердження звіту 

про виконання міського бюджету. 



 

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету: 
5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до 
проекту бюджету на наступний бюджетний період; 
5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів, а 
також доведені Міністерством фінансів України та Департаментом фінансів обласної 
державної адміністрації Інструкції щодо їх заповнення; 
5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно - методологічні 
вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також 
пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення); 
5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені прийнятим у другому читанні 
проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин 
(включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також 
організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету; 
5.5. доведені обласною державною адміністрацією обсяги міжбюджетних 
трансфертів; 
5.6. матеріали, надані управліннями і відділами міської ради; 
5.7. бюджетні запити виконавчих органів міської ради - головних розпорядників 
коштів та розпорядників коштів; 
5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані із 
складанням міського бюджету та фінансуванням програм соціально-економічного та 
культурного розвитку міста, інших цільових програм, затверджених міською радою; 
5.9. результати громадських слухань та обговорень програми економічного і 
соціального розвитку міста та проекту міського бюджету; 
5.10. результати зустрічей громадян з депутатами міської ради та посадовими особами 
міської ради; 
5.11. результати опитування громадської думки (через інтерв’ю, «гарячі» телефонні 
лінії); 
5.12. звернення громадських організацій; 
5.13. заяви, пропозиції та рекомендації учасників бюджетного процесу до проекту 
міського бюджету; 
5.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського 
бюджету; 
5.15. досягнуті показники економічно-соціального розвитку міста за попередній рік, 
стан виконання показників в поточному році та проект програми економічного і 
соціального розвитку на плановий рік; 
5.16. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік. 

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються: 
6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди): 
- доходів міського бюджету, 
- видатків міського бюджету, 
- кредитування міського бюджету (за наявності), 



 

 

- фінансування міського бюджету; 
6.2. граничні обсяги: 
- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в плановому бюджетному періоді 
(міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення 
змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання 
міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного 
залишку бюджетних коштів), 
- місцевого боргу на початок та кінець планового бюджетного періоду (за наявності), 
- надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій (за 
наявності); 
6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення); 
6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до 
рішення); 
6.5. кредитування за головними розпорядниками коштів міського бюджету та 
бюджетною класифікацією (у додатку до рішення) (за наявності); 
6.6. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету та 
окремо по галузях за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків 
споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату 
енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 
6.7. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення); 
6.8. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету; 
6.9. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету; 
6.10. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі             
статті 55 Бюджетного кодексу України; 
6.11. повноваження виконавчих органів міської ради щодо виконання міського 
бюджету протягом бюджетного періоду. 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються: 
7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка включає показники і інформацію, 
зазначені в статті 8 даного Регламенту; 
7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, 
підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України; 
7.3. показники витрат міського бюджету, необхідні на наступні бюджетні періоди для 
завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація 
таких проектів триває більше одного бюджетного періоду; 
7.4. перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за 
плановим два бюджетні періоди; 
7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному 
періоді; 
7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського 
бюджету (подаються комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку); 
7.7. інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відділ фінансів міської ради. 



 

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити: 
8.1. інформацію про соціально-економічний стан міської об’єднаної територіальної 
громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу 
проекту міського бюджету; 
8.2.  оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету 
внаслідок наданих міською радою податкових пільг;  
8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, 
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною 
класифікацією (пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, 
наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування 
бюджету); 
8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання 
субвенцій на виконання інвестиційних проектів; 
8.5 інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень 
(за наявності). 

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються: 
9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах: 
9.1.1. на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, 
9.1.2. на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними 
установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 
бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань); 
9.2. у повному обсязі міжбюджетні трансферти між державним, обласним та міським 
бюджетами. 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни 
виконання наведені в Додатку до цього Бюджетного регламенту. 

 
 
Секретар ради                                                      Володимир ЗАРЕМБА 



 

 

Додаток №2 
до рішення міської ради  
від 05.03.2021 №____      
 

Стадії бюджетного процесу, зміст роботи, виконавці та терміни виконання 
 

Стадії бюджетного 
процесу 

Зміст роботи Виконавці Термін виконання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підготовча 
робота перед 
складанням 
проекту 
рішення про 
міський 
бюджет 

Утворення робочої групи з питань формування проекту 
рішення ради про бюджет та затвердження її складу: 
-    заступник міського голови (керівник робочої групи) 
- голова постійної комісії міської ради з питань бюджету 
та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку (заступник керівника робочої групи) 
- начальник відділу фінансів міської ради (член робочої 
групи)  
- заступник начальника відділу фінансів (секретар 
робочої групи) 
- начальники управлінь та відділів міської ради (члени 
робочої групи) 
- заступники міського голови (члени робочої групи) 
- голови комісій міської ради (члени робочої групи) 
- представники фракцій міської ради - по одному від кожної 
фракції за їх поданням (члени робочої групи) 
- представники громадських організацій, комітетів 
самоорганізації населення (члени робочої групи) 

Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення 
його на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради 
Керівнику робочої групи надаються права залучати до її 
роботи керівників управлінь та відділів міської ради, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавчі органи міської 
ради 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 01 серпня 



 

 

спеціалістів відповідних структурних підрозділів 
виконавчих органів ради 
За підсумками засідання складаються протоколи, які є 
обов’язковими до врахування при підготовці проекту 
рішення ради про міський бюджет та додатків до нього в 
межах реальних можливостей бюджету 
Зустрічі депутатів міської ради та посадових осіб 
виконавчих органів міської ради з громадянами 

Депутати міської ради та 
посадові особи виконавчих 

органів міської ради 

до 01 вересня 

Передача пропозицій від депутатів до робочої групи та 
відділу фінансів для врахування в роботі при складанні 
проекту бюджету 
Направлення депутатських запитів та звернень відповідним 
головним розпорядникам коштів для опрацювання та 
врахування при формуванні бюджетних запитів 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

до 20 вересня 

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської 
ради про порядок складання проекту міського бюджету на 
відповідний рік 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 01 жовтня 

 Надання необхідної інформації центральним органам 
виконавчої влади, що забезпечують формування державної 
політики у відповідній сфері, виконавчим органам обласної 
державної адміністрації для проведення розрахунків обсягів 
міжбюджетних трансфертів та інших показників. 

Виконавчі органи міської 
ради 

(ч.2 ст. 75 БКУ) 

 
квітень-вересень 

 Отримання від Міністерства фінансів України особливостей 
складання розрахунків до проекту міського бюджету на 
наступний бюджетний період 

Відділ фінансів міської 
ради 

(ч. 1 ст. 75 БКУ) 

 
квітень-вересень 

 Затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до 
проекту міського бюджету відповідно до Інструкцій, 
доведених Міністерством фінансів України та 
департаментом фінансів обласної державної адміністрації, 
розробленої з урахуванням особливостей складання проекту 
міського бюджету. 
Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 
Інструкції з підготовки бюджетних запитів, типових форм 

 
 
 

Відділ фінансів міської 
ради 

(ч. 1 ст. 75 БКУ) 

 
 
 
 

до 01 жовтня 



 

 

бюджетних запитів, визначених Міністерством фінансів 
України, та форм розрахунків до бюджетних запитів. 

 Отримання від Міністерства фінансів України розрахунків 
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики 
їх визначення, організаційно-методологічних вимог та 
інших показників щодо складання проекту міського 
бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення 
про міський бюджет (типової форми рішення) 

 
Відділ фінансів міської 

ради 

у тижневий строк з дня 
схвалення Кабінетом 

Міністрів України 
проекту закону про 
Державний бюджет 

України до 15 вересня 
(ч. 8 ст. 75 БКУ) 

Складання 
проекту 
міського 
бюджету 

Отримання від розпорядників нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів проектів кошторисів та розрахунків до 
них за функціональною і економічною класифікацією за 
формами, визначеними відділом фінансів, та їх 
опрацювання 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

 
до 01 жовтня 

(1 стадія бюджетного 
планування) 

Розрахунок показників надходжень податків і зборів до 
міського бюджету 

Новоград-Волинська ОДПІ 
ГУ ДФС України у 

Житомирській області, 
відділ фінансів міської 

ради, підприємства 
комунальної власності, 
галузеві управління та 

відділи міської 
ради 

 
 
 

до 05 жовтня 

Прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний 
рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними 
показниками за попередній рік 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 10 жовтня 

Визначення граничних обсягів видатків на наступний рік 
для головних розпорядників коштів міського бюджету 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 15 жовтня 

Доведення до головних розпорядників коштів граничних 
обсягів видатків 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 18 жовтня 

Проведення консультацій з питання заповнення бюджетних 
запитів 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 20 жовтня 



 

 

Організація складання бюджетних запитів та подання їх 
відділу фінансів міської ради у встановлені терміни. 
Забезпечення своєчасності, достовірності та змісту поданих 
відділу фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю 
інформацію, необхідну для аналізу показників проекту 
міського бюджету згідно з вимогами відділу фінансів. 
Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників 
проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, 
здійснення аналізу законності, доцільності і правильності 
включення у мережу установ (організацій, підприємств) 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

 
у терміни, встановлені 

відділом фінансів міської 
ради 

 
 

освіта не пізніше 30 
вересня, інші - 

 не пізніше 30 жовтня 

Формування проекту мережі, штатів і контингентів, що 
визначають обсяги витрат на утримання відповідних 
галузей, в розрізі закладів на наступний бюджетний рік: 
- по галузі «Освіта» - кількість закладів, груп, класів, дітей, 
учнів, вихованців, штатних одиниць; 
- по галузі «Охорона здоров’я» - кількість закладів, ліжок, 
штатних одиниць; 
- по галузі «Культура і мистецтво» - кількість закладів, 
класів, груп, учнів, відвідувачів, читачів, штатних одиниць; 
- по галузі «Фізична культура і спорт» - кількість закладів, 
годин, груп, учнів, штатних одиниць; 
- по галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» - кількість установ, кількість осіб, які 
отримують послуги, штатних одиниць 
та затвердження їх рішенням виконавчого комітету міської 
ради після погодження з відповідним заступником міського 
голови 

 
 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

 
 
 

не пізніше 30 жовтня 

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх 
відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та 
ефективності використання бюджетних коштів та 
розрахунків до них 

Відділ фінансів міської 
ради 

на будь-якому етапі 
складання і розгляду 

проекту міського 
бюджету (ч.5 ст.75БКУ) 



 

 

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про 
включення кожного бюджетного запиту до пропозиції 
проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд 
виконавчого комітету міської ради 

Начальник відділу фінансів 
міської ради 

Протягом 1 місяця з дня 
надходження запиту 

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених 
(прийнятим у другому читанні проектом закону про 
Державний бюджет України) показників міжбюджетних 
відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і 
текстових статей, а також організаційно-методологічних 
вимог щодо складання проекту міського бюджету 

Відділ фінансів міської 
ради 

у тижневий строк з дня 
прийняття проекту 

закону про Державний 
бюджет України у 

другому читанні (ч.9 
ст.75 БКУ) 

Отримання від обласної державної адміністрації обсягів 
міжбюджетних трансфертів 

Відділ фінансів міської 
ради 

у триденний строк з дня 
отримання документів 
від Кабінету Міністрів 

України (ч.9 ст.75 БКУ) 
Формування проекту міського бюджету Відділ фінансів міської 

ради 
до 15 листопада 

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про 
проект рішення міської ради про міський бюджет 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 20 листопада 

Підготовка проекту рішення міської ради про міський 
бюджет 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 25 листопада 

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною 
Радою України не прийнято закон про Державний бюджет 
України, при формуванні міського бюджету враховуються 
обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, 
медична субвенція, субвенції на здійснення державних 
програм соціального захисту, базова та додаткова дотація), 
визначені у законі про Державний бюджет України на 
попередній бюджетний період 

Відділ фінансів міської 
ради, головні розпорядники 

бюджетних коштів 

 

Розгляд проекту 
міського бюджету 
(2 стадія бюджетного 
планування) 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради 
проекту рішення про міський бюджет 

Відділ фінансів міської 
ради 

до 30 листопада 

Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка 
висновків і зауважень Комісії міської ради 

до 17 грудня 



 

 

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни 
та доповнення до проекту міського бюджету. 
Підготовка висновків щодо доцільності урахування 
пропозицій у проекті міського бюджету. 
Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової 
частини міського бюджету, повинні бути збалансовані 

Постійна комісія міської 
ради з питань бюджету та 

комунальної власності, 
економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку 

до 20 грудня 

Затвердження 
міського бюджету  
(3 стадія бюджетного 
планування) 

Доповідь про проект міського бюджету  Начальник відділу фінансів  
 
 

не пізніше 25 грудня 
року, що передує 

плановому 
Співдоповідь про проект міського бюджету 

Голова постійної комісії 
міської ради з питань 

бюджету та комунальної 
власності, економічного 
розвитку, транспорту і 

зв’язку 

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту міського 
бюджету Депутати міської ради 
Прийняття рішення про міський бюджет Міська рада 

 Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради  
рішення про міський бюджет, яке включає текстову 
частину міського бюджету та додатки до рішення, які 
передбачають показники доходів та видатків в розрізі кодів 
доходів та кодів функціональної класифікації видатків, а 
також пояснювальна записка до міського бюджету та у 
місцевих ЗМІ рішення про міський бюджет - текстову 
частину. 

 
 
 
 
 
 

Відділ фінансів міської 
ради 

 у  десятиденний строк 
після затвердження 
міського бюджету  
(ч. 4 ст. 28 БКУ) 

 Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-
довідкових матеріалів до міського бюджету, що 
затверджені міською радою, можливості представлення на 
письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі 



 

 

потреби, надання за їхній рахунок копій рішення міської 
ради про міський бюджет 

 
Підготовка, схвалення виконавчим комітетом та 
затвердження міською радою рішення про внесення змін до 
міського бюджету, яким обсяги міжбюджетних трансфертів 
приводяться у відповідність із законом про Державний 
бюджет України 

Відділ фінансів міської 
ради, головні розпорядники 

бюджетних коштів, 
виконавчий комітет, міська 

рада 

У 
у двотижневий строк з 

дня офіційного 
опублікування закону 

про Державний бюджет 
України 

Особливості 
формування 
надходжень та 
здійснення витрат 
міського бюджету у 
разі 
несвоєчасного 
прийняття рішення 
про міський бюджет 

Якщо до початку нового бюджетного періоду міський 
бюджет не затверджується, то: 
- витрати з міського бюджету здійснюються лише на цілі, 
які визначені в рішенні про міський бюджет на попередній 
бюджетний період та одночасно передбачені у проекті 
рішення про міський бюджет на наступний бюджетний 
період 
(ч.1 ст.79 БКУ) 
- щомісячні бюджетні асигнування сумарно не можуть 
перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, 
визначених рішенням міської ради про міський бюджет за 
попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із 
виділенням коштів на обслуговування і погашення 
місцевого боргу, плануванням видатків за рахунок 
міжбюджетних трансфертів, та інших випадків, 
передбачених Бюджетним кодексом України) 
(ч.1 ст.79 БКУ) 
- до прийняття рішення про міський бюджет на поточний 
бюджетний період забороняється проводити капітальні 
видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, 
пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а 

Відділ фінансів міської 
ради, головні розпорядники 

бюджетних коштів 

 



 

 

також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві 
гарантії 
(ч.2 ст.79 БКУ) 

 
 
 
 
 
Виконання міського 
бюджету  

Затвердження розпису міського бюджету 
 (ч.3 ст.78 БКУ) 

Відділ фінансів міської 
ради 

в місячний строк після 
затвердження міського 

бюджету 

Забезпечення виконання міського бюджету 
 (ч.1 ст.78 БКУ) 

Виконавчі органи міської 
ради (відділ фінансів 
міської ради, головні 

розпорядники бюджетних 
коштів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

протягом бюджетного 
періоду 

Забезпечення відповідності розпису міського бюджету 
встановленим бюджетним призначенням 
 (ч.3 ст.78 БКУ) 

Начальник відділу фінансів 
міської ради 

Загальна організація та управління виконанням міського 
бюджету 
(ч.1 ст.78 БКУ) 
Координація діяльності учасників бюджетного процесу з 
питань виконання бюджету (ч.1 ст.78 БКУ)  
Прогнозування та аналіз доходів міського бюджету 
 (ч.4 ст.78 БКУ) 

Відділ фінансів міської 
ради 

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі 
надходження до міського бюджету податків і зборів 
(обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до 
законодавства 
 (ч.5 ст.78 БКУ) 

Новоград-Волинська ОДПІ 
ГУ ДФС у Житомирській 
області, відділи, управління 
міської ради, на яких 
покладено контроль за 
справлянням надходжень 
до міського бюджету 

Облік всіх надходжень, що належать міському бюджету 
Повернення коштів, що були помилково або надмірно 

Управління Державної 
казначейської служби 



 

 

зараховані до міського бюджету (за поданням органів 
стягнення, погодженим з відділом фінансів міської ради) 
 (абз.2 ч.2 ст.78 БКУ, абз.7 ч.1 ст.112 БКУ) 

України у Баранівському 
районі Житомирської 

області 

Контроль за 
виконанням 
міського 
бюджету та 
дотриманням 
бюджетного 
законодавства 

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з 
міським бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів 

Новоград-Волинська ОДПІ 
ГУ ДФС у Житомирській 
області, виконавчі органи 

міської ради 

 
 
 
 
 
 

протягом бюджетного 
періоду 

Контроль за здійсненням бюджетних повноважень при 
зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних 
зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та 
здійсненні платежів за цими зобов’язаннями  
(п.2 ч. 1 ст. 43, ч.1 ст.112 БКУ) 

Управління Державної 
казначейської служби 

України у Баранівському 
районі Житомирської 

області 
Здійснення внутрішнього контролю за повнотою 
надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань 
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними 
бюджетних коштів  
(п. 9 ч.5 ст. 22 БКУ) 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на 
кожній стадії бюджетного процесу  
(ч.2 ст.111 БКУ) 

Відділ фінансів міської 
ради 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подання до міської ради офіційного висновку про 
перевиконання чи недовиконання дохідної частини 
загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та 
спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних 
установ) міського бюджету  
(ч.7 ст.78БКУ) 

Відділ фінансів міської 
ради 

в разі необхідності 
протягом бюджетного 

періоду 

Розгляд законності, доцільності та можливості внесення 
змін до міського бюджету 

Відділ фінансів міської 
ради, постійна комісія 



 

 

 
 
Внесення змін до 
міського бюджету 

міської ради з питань 
бюджету та комунальної 
власності, економічного 
розвитку, транспорту і 

зв’язку 
Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про 
міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього 
приводу 
(ч.8 ст.78БКУ) 

Міська рада 

 Відповідно до пропозицій відділу фінансів, інших управлінь 
та відділів міської ради - головних розпорядників коштів, які 
погоджені з комісією міської ради з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, 
прийняття розпоряджень міського голови щодо: 
- перегляду обсягів трансфертів з державного та 
обласного бюджетів згідно Законів України, постанов або 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної 
ради або розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації; 
- перерозподілу планових показників по доходах 
міського бюджету між кодами класифікації доходів в межах 
загальних сум доходів по загальному та спеціальному 
фондах міського бюджету; 
- перерозподілу бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах міського бюджету між кодами 
функціональної та економічної класифікації, між головними 
розпорядниками коштів в межах загального обсягу видатків, 
затверджених в міському бюджеті зі зміною профіциту 
загального фонду або дефіциту спеціального фонду 
міського бюджету 

Міський голова,  
комісія міської ради з 

постійна комісія міської 
ради з питань бюджету та 

комунальної власності, 
економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку, відділ 
фінансів міської ради, 
головні розпорядники 

бюджетних коштів 



 

 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради 
рішення міської ради про внесення змін до міського 
бюджету 

Секретар ради протягом 10 днів 

 
 
 
 
 
Звітування про 
виконання міського 
бюджету 

Звіт перед міською радою про витрачання коштів 
резервного фонду міського бюджету 

Відділ фінансів міської 
ради 

при наявності протягом 
наступного місяця після 

завершення звітного 
бюджетного періоду 

Схвалення квартального та річного звіту про виконання 
міського бюджету (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) 
Подання проекту рішення міської ради - про звіт щодо 
виконання міського бюджету за відповідний звітний період 
до міської ради 

Виконавчий комітет міської 
ради 

у двомісячний строк 
після завершення 

відповідного 
бюджетного періоду 

 (ч.4 ст. 80 БКУ) 
Перевірка річного звіту про виконання міського бюджету 
 (ч.4 ст. 80 БКУ) 

Постійна комісія міської 
ради з питань бюджету та 

комунальної власності, 
економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку 

 
протягом двох тижнів з 

дня отримання 

Розгляд проекту рішення міської ради про звіт щодо 
виконання міського бюджету за рік у депутатських 
комісіях 

Депутатські комісії міської 
ради 

протягом 8 днів з дня 
отримання 

Затвердження звіту про виконання міського бюджету за рік 
або ухвалення іншого рішення з цього приводу 

Міська рада на сесії міської ради 

Оприлюднення  на офіційному сайті міської ради звітів про 
виконання міського бюджету за відповідний звітний період 

Відділ фінансів міської 
ради 

у місячний термін після 
завершення першого, 

другого, третього 
кварталів (ст.28 БКУ) 

Оприлюднення у ЗМІ на офіційному сайті міської ради 
інформації про виконання міського бюджету за рік  

Відділ фінансів міської 
ради 

не пізніше 20 березня 
року, що настає за 

звітним (ч. ст.28 БКУ) 



 

 

Публічне представлення інформації про виконання 
міського бюджету за рік відповідно до показників, 
бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням 
про міський бюджет 

Заступник міського голови 
(начальник відділу 

фінансів) 

до 20 березня року, що 
настає за звітним 

Інформування виборців про виконання планів і програм 
економічного та соціального розвитку, про виконання 
міського бюджету тощо в складі свого звіту перед 
виборцями 

Депутати міської ради 
не рідше одного разу на 

півріччя 

 
 
 
Секретар ради            Володимир ЗАРЕМБА 
  



 

 

проєкт 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               7 сесія 8 скликання  
 
 05 березня 2021 року                                                                             №   
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
 
(06511000000) код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Спрямувати на проведення видатків 2248599,37 гривень вільних залишків 
бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.  
2. Спрямувати на проведення видатків 332290,50 гривень залишків коштів 
спеціального фонду бюджету міської територіальної громади. 
3. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 №65 
із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114 та від 11.02.2021 №161. 
3.1. В пункті 1 підпункті 2) цифри 194541329, 182123754 та 12417575 замінити 
відповідно цифрами 197122218,87, 182285853,37 та 14836365,50. 
3.2. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального 
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 4038652,63 гривень, 
згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
6287252 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 
рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 19773,37 
гривень, залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 



 

 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій – 2086500 гривень».  
3.3. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним 
фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 4722392,50 гривень, з 
них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
6287252 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 
рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 175692,50 
гривень».  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  
3.4. В пункті 6 цифри 1339400 замінити на 1758587,50. 
4. Додатки № 2, 3, 4 та 6 викласти в новій редакції.  
5. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 

 
  



 

 

Матеріали до розгляду  
              Станом на 01.01.2021 року на рахунках Баранівської міської ради 

створено залишок бюджетних коштів, а саме: 
Загальний фонд в сумі 2449600грн., в тому числі: 
- Основний рахунок – 143326,63грн. 
- Субвенція на соціально-економічний розвиток – 2086500,00грн. 
- Освітня субвенція – 19773,37грн. 
Спеціальний фонд в сумі 378185,53грн., в тому числі: 
- Бюджет розвитку – 942,68грн. 
- Кошти екологічного податку – 156598,60грн. 
- Кошти від втрат с/г виробництва – 175692,50грн. 
- Кошти гранту ЄС – 44951,75грн. 
- Інші (транспорт, НЕФКО тощо) – 1000,86грн. 
                До розподілу пропонується винести наступні кошти: 
Загальний фонд в сумі 2448600грн., в тому числі: 
- Основний рахунок – 142326,00грн. 
- Субвенція на соціально-економічний розвиток – 2086500,00грн. 
- Освітня субвенція – 19773,37грн. 
Спеціальний фонд в сумі 332290,50грн., в тому числі: 
- Кошти екологічного податку – 156598,00грн. 
- Кошти від втрат с/г виробництва – 175692,50грн. 

Зазначені кошти пропонується направити на проведення видатків, а саме: 
По загальному фонду: 
1. За рахунок коштів загального фонду збільшити видатки: 
- по КПКВК 0611021 (школи) на суму 42037,00 грн., в тому числі по КЕКВ 2210 

придбання метало пластикових вікон для Явненської ЗОШ, яка постраждала від 
пожежі – 27529,00грн. та по КЕКВ 2282 – 14508,00грн. на проходження 
навчання по протипожежній безпеці. 

- по КПКВК 0611010 на суму 12276,00грн. по КЕКВ 2282 на проходження 
навчання по протипожежній безпеці. 

- по КПКВК 0611070 на суму 1116,00грн. по КЕКВ 2282 на проходження 
навчання по протипожежній безпеці. 

- по КПКВК 3719800 КЕКВ 2620 40000,00грн., з них на виконання комплексної 
програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення 
на територій Баранівської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних 
ситуації на 2021-2025 роки – 20000,00грн., на виконання комплексної 
програми забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території 
Баранівської об’єднаної територіальної 

     громади на 2021 – 2024 роки – 20000,00грн. 
- по КПКВК 0813242 КЕКВ 2730 на надання одноразових матеріальних 

допомог громадянам – 46897,00грн. 
2. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції збільшити видатки по КПКВК 

0611031 – 19773,37грн., з них по КЕКВ 2111 – 16208,00грн., по КЕКВ 2120 – 
3565,37грн. 

По спеціальному фонду: 
1. За рахунок коштів екологічного податку збільшити видатки по КПКВК 

0118330 КЕКВ 2210 на суму 156598,00грн. 



 

 

2. За рахунок коштів від втрат с/г виробництва збільшити видатки по КПКВК 
3617660 КЕКВ 2240 на суму 175692,50грн. 

3. За рахунок залишку коштів субвенції на соціально-економічний розвиток 
збільшити видатки по 0117363 КЕКВ 3210 в сумі 2086500,00грн. на придбання 
санітарного автомобіля для КНП «Баранівська ЦРЛ». 

Окрім того, надійшли звернення щодо виділення коштів  у сумі понад 5613,6тис. 
грн. від: 

- Територіальне управління Судової охорони у Житомирській області про 
придбання 5 камер відео спостереження в м.Житомир по вул. Лятошинського 
(???); 

- Відділ освіти міської ради щодо виділення додаткових коштів для забезпечення 
витрат на виконання рішень Баранівського районного суду та Житомирського 
апеляційного суду в сумі 66544,00грн. 

- Відділ освіти міської ради щодо виділення додаткових коштів на доплату за 
роботу у несприятливих умовах праці та підвищення ризику для здоров’я 
медичним працівникам закладів освіти в розмірі 20% посадового окладу в сумі 
150869,00грн. 

- Відділ освіти міської ради щодо виділення додаткових коштів на введення 1 
штатної одиниці вихователя для супроводу дітей в шкільному автобусі в сумі 
79061,00грн. 

- Відділ освіти міської ради щодо виділення коштів на виконання 
протипожежних заходів - 3000000,00 грн. 

- Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання фінансової 
допомоги на створення робочих місць. 

- Житомирської міської ради щодо надання співфінансування видатків на 
професійно-технічну освіту. 

- КНП «Баранівська ЦРЛ» щодо виділення коштів на виконання протипожежних 
заходів в сумі 976000,00грн. 

- КП «Баранівка міськводоканал» щодо виділення коштів на протипожежні 
заходи в сумі 90000,00грн. 

- КНП «Баранівський центр ПМСД» щодо виділення коштів на протипожежні 
заходи в сумі 80157,00грн. 

- Відділ культури міської ради щодо виділення коштів на виконання 
протипожежних заходів. 

- Відділ архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради 
щодо виділення додаткових коштів в сумі 251296,00грн. 

- Баранівська ДПІ щодо фінансування Програми розвитку Баранівської ДПІ на 
2021 рік 

- Управління соціального захисту  населення Баранівської ТГ -819,7 тис. грн.. 
  



 

 

       БАРАНІВСЬКА  МІСЬКА    РАДА 
РІШЕННЯ 

7 сесія 8 скликання       

5 березня 2021 року                                                                     №                                                                                     

Про затвердження Програми  виплати  компенсації  
фізичним особам, які надають соціальні  
послуги з догляду на непрофесійній основі  
на 2021-2023 роки 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановами  Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Порядок 
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги»,  від 23 вересня 2020р. №859 «Деякі  питання призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі», з метою соціального захисту громадян Баранівської 
міської територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі, Баранівська  міська рада вирішила: 
           1. Затвердити Програму виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні  послуги з догляду на непрофесійній основі  на 2021-2023 
роки, що додається.  

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О. Ю.) 
передбачити фінансування видатків місцевого бюджету  на 2021-2023 роки, для 
виконання завдань Програми.  

3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчиній Н.В.) вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина  І.І.).  
 
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
  

                                                                              ПРОЄКТ 

 

                                             

 



 

 

Додаток 
до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 року №   

ПРОГРАМА 
виплати компенсації  фізичним особам, 

які надають   соціальні   послуги з догляду на 
непрофесійній основі 

на 2021-2023 роки 

                         1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

     1.1. Згідно з затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020р. 
№859 «Деякі  питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2004 року №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги» та затвердженого  «Порядку подання та оформлення 
документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі» (далі – Порядок), встановлено механізм 
призначення і виплати компенсації за догляд (далі-компенсація), що призначається фізичній 
особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження  підприємницької діяльності 
на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів 
соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів 
своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 
та обов’язки (далі- соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) категоріям 
громадян, визначених п.1 даного Порядку.  
    1.2. Згідно п.3 Порядку, компенсація призначається  структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення районної держадміністрації. В межах Баранівської 
територіальної громади ним являється відділ №1 м. Баранівка УСЗН Новоград-Волинської  
райдержадміністрації. Виплата компенсації громадянам, які проживають/перебувають на 
території Баранівської територіальної громади, буде здійснюватись управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради згідно наданих супровідних описів відомостей  
на виплату відповідної компенсації сформованих Житомирським обласним центром по 
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 
    1.3. Згідно п.15 Порядку, компенсація виплачується щомісяця за вибором фізичної особи, 
яка надає соціальні послуги та якій призначена компенсація, через АТ «Укрпошта» або через 
уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку. 
 Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються відповідно до 
підпункту «а» пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України за рахунок 
коштів місцевих бюджетів. 
В межах Баранівської територіальної громади станом на 01.01.2021року нарахування та 
виплата даної компенсації здійснюється орієнтовно для 30 осіб,   орієнтовна середньомісячна 
сума компенсації складає 23700,00грн.  Тому дана Програма пропонується для затвердження 
Баранівською міською радою з метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
23 вересня 2020р. №859 та забезпечення своєчасної виплати компенсації відповідним 
категоріям населення . 
На виконання рішень Постанови та забезпечення реалізації Програми, відділу фінансів 
Баранівської міської ради передбачити виділення коштів для здійснення щомісячних  виплат 
компенсації. Розрахункова потреба на виплату даної компенсаціє становить  у розмірах, 
представлених у таблиці:  
 

Показник 2021 рік 2022 рік 2023 рік 



 

 

Компенсація,  тис. грн. 290,0 300,0 300,0 
Усього за період дії Програми, тис. 
грн. 

 890,0 

                                                         2.Мета Програми  

   2.1. Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту громадян 
(мешканців Баранівської територіальної громади), які мають право на призначення та 
виплату компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі 
категоріям громадян, вказаних в постанові Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020р. 
№859  згідно з діючим законодавством. 

                                                       3.Завдання Програми 
    3.1. Виплата компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні 
послуги з догляду без провадження  підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без 
проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг  особам із 
числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки та відносяться до категорій громадян, визначених п.1 Порядку.  

   3.2. Виплата компенсації здійснюється Управлінням соціального захисту населення 
Баранівської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених 
кошторисних призначень на виконання даної  Програми.  

   3.3. Зниження соціальної напруги серед населення Баранівської територіальної громади. 

 

         

  Секретар ради                                                                                Володимир ЗАРЕМБА 

 
  



 

 

проєкт 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання 
 
 

05 березня 2021   року                                                                     №  
       

Про затвердження Положення  
про відділ бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради 
 
 
                Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 24.12.2020 року № 66 «Про внесення змін до структури та  загальної 
чисельності виконавчих органів Баранівської міської ради», міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Положення про відділ бухгалтерського 
обліку Баранівської міської ради (додається). 

 
2. Відповідальність за виконання даного рішення 

покласти на начальника відділу-головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 

 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 2 сесії 8 

скликання міської ради від 11.01.2017 р. № 48 «Про затвердження 
Положення про відділ бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель». 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради  Приймак І.В. 

 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 
 



 

 

Додаток  
 Рішення  7 сесії 8 скликання   

від 05.03.2021 р. № ___ 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ бухгалтерського обліку  
Баранівської міської ради 

 

1.Загальні положення 
1.1. Відділ бухгалтерського обліку Баранівсьської міської ради ( далі - 

Відділ), утворений за рішенням Баранівської міської ради, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», є структурним підрозділом 
Баранівської міської ради, підпорядкований Баранівському міському голові, 
виконавчому комітету Баранівської міської ради. 

1.2. У своїй діяльності Відділ  керується Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України, 
актами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України, Державної казначейської служби України, наказами 
Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики 
України, іншими законодавчими  та нормативними актами, рішеннями 
Баранівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями і 
дорученнями Баранівського міського голови, інструкціями з питань ведення 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні,  цим Положенням.  

1.3. Особи, які працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого 
самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження 
щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно – дорадчих 
функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету. 

1.4. Відділ в своїй роботі підконтрольний і підзвітний Баранівській 
міській раді, у своїй діяльності підпорядковується Баранівському міському 
голові і заступнику міського голови згідно розподілу посадових обов’язків. 

1.5. Основними завданнями відділу є забезпечення виконання міською 
радою, виконавчим комітетом міської ради, міським головою своїх 
повноважень в галузі бухгалтерського обліку та звітності. 

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи, не має рахунків в банках і 
Державному Казначействі. 

2. Завдання і функції Відділу 
2.1. Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом 

майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів.  

2.2. Забезпечення контролю за правильним та економічним 
використанням коштів згідно асигнувань за затвердженими кошторисами з 
урахуванням змін, внесених в установленому порядку, стану розрахунків з 
постачальниками товарів та надавачами послуг.  

 2.3. Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами та 
окремими особами; стягненням у встановлений термін дебіторської та 
сплаченням кредиторської заборгованості; 



 

 

2.4. Забезпечення правильності використання фонду заробітної плати, 
суворе дотримання штатної та фінансової і касової дисципліни. Нарахування та 
виплата заробітної плати керівництву міської ради, окремим її  управлінням та 
відділам. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю 
оформлення документів, встановленням посадових окладів, правильністю 
нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших 
платежів. 

2.5. Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій 
грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, 
розрахунків та платіжних зобов’язань.  

2.6. Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-
господарській діяльності, вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат 
та інших порушень і зловживань.  

2.7. Формування повної, достовірної інформації про фінансові та 
господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для 
оперативного керівництва та управління.  

2.8. Ведення обліку основних засобів, матеріалів, палива, коштів та 
цінностей. Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та 
правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінних активів 
та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчому комітету міської 
ради, управлінням та відділам міської ради; 

2.9. Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та 
подавання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні 
терміни. 

2.10.Складання податкової та бухгалтерської звітності на основі 
достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, 
своєчасне подання її відповідним органам.  

2.11. Застосування затверджених у встановленому порядку типових 
уніфікованих форм первинної облікової документації. 

2.12. Складання  штатних  розписів  виконавчого  комітету  міської   ради. 
2.13. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та передачі до 

архіву.  
2.14. У своїй роботі застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні 

засоби та технології обліково-обчислювальних робіт. 
         2.15. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і 
оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції 
Відділу на офіційному веб–сайті Баранівської міської ради  в мережі Інтернет. 

2.16. Забезпечення організації проведення економічного аналізу 
господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання 
втратам. 

2.17. Здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і 
звітністю у підвідомчих структурах. 

2.18. Планування закупівель та формування річного плану закупівель в 
електронній системі закупівель; 



 

 

2.19. Здійснення вибору процедури закупівлі; 
2.20. Проведення процедури закупівель/спрощені закупівлі та договорів 

про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель; 
2.21. Забезпечення виконання заходів щодо державних закупівель 

відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та інших 
нормативних актів України з цього питання 

3. Права і повноваження Відділу 
3.1. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання 

виконавчими органами Баранівської міської ради чинного законодавства з 
використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних 
цінностей.  

3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради 
та її виконавчих органів, міського голови, працівників комунальних 
підприємств, установ, організацій, закладів документи, довідки, розрахунки, 
інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

3.3. Інформувати міського голову, міську раду, виконавчий комітет 
міської ради, у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до 
функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні 
органи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для 
вирішення порушених питань. 

3.4. Залучати спеціалістів виконавчих органів Баранівської міської ради 
та підпорядкованих їй підприємств, установ для розгляду питань, віднесених до 
повноважень Відділу. 

3.5. Перевіряти в структурних підрозділах органу виконавчої влади, на 
підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях дотримання 
встановленого порядку фінансові дисципліни, зберігання і витрачання 
матеріальних цінностей та штатний розпис. 

3.6. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету 
міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради, 
комісій виконавчого комітету міської ради з питань віднесених до завдань 
відділу. 

3.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення 
бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, 
провадження фінансово - господарської діяльності. 

3.8.Здійснювати всебічний контроль за суворим дотриманням фінансової 
дисципліни. 

4. Структура Відділу та відповідальність 
4.1. Чисельність Відділу, фонд оплати праці та  сума видатків на його 

утримання  затверджується Баранівським міським головою в межах загальної 
чисельності працівників Баранівської міської ради та суми коштів на їх 
утримання, затверджених сесією міської ради. 

4.2. Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер, який 
призначається та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю 
з урахуванням вимог до професійно – кваліфікаційного рівня міським головою. 
Начальник відділу за посадою є головним бухгалтером. 



 

 

4.3. Начальник відділу-головний бухгалтер, в межах своїх повноважень, 
здійснює організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо 
основних завдань, які покладені на відділ та визначені в цьому Положенні, і 
несе персональну відповідальність за виконання цих завдань, зокрема: 

4.3.1. планує та організовує роботу відділу; 
4.3.2. організовує своєчасне і якісне виконання покладених на відділ 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 
4.3.3. представляє інтереси відділу у відносинах з місцевими органами 

виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та 
організаціями всіх форм власності; 

4.3.4. вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи 
працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції; 

4.3.5. визначає планові та поточні завдання працівникам відділу та 
контролює їх виконання; 

4.3.6. забезпечує встановлений порядок роботи з документами й 
матеріалами у відділі, дотримання працівниками трудової, виконавської 
дисципліни і службової таємниці; 

4.3.7. затверджує документи, що стосуються роботи відділу; 
4.3.8. подає пропозиції щодо: 
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з 

урахуванням особливостей діяльності міської ради і технології оброблення 
облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського 
обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів 
аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями; 

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу 
бухгалтерського обліку міської ради; 

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку та звітності; 

-  притягнення до відповідальності працівників Відділу за результатами 
контрольних заходів, проведених державними органами щодо контролю за 
дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

-  організації навчання працівників Відділу з метою підвищення їх 
професійно – кваліфікаційного рівня. 

4.4. Має право другого підпису на казначейських документах 
4.5. Погоджує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету 

міської ради, проекти розпоряджень міського голови, інші документи на 
предмет їх відповідності чинному законодавству. 

4.6. Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування 
податків і зборів ( обов`язкових платежів), проведення розрахунків відповідно 
до укладених договорів, приймання і видача грошових коштів, оприбуткування 
та списання майна, проведення інших господарських операцій. 

4.7. Відмовляє в прийняті до обліку документів, підготовлених з 
порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських 
операцій, що проводяться з порушенням законодавства, інформує міського 
голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства. 



 

 

4.8. Здійснює контроль за: 
- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій; 
- складанням звітності; 
- цільовим    та     ефективним      використанням      фінансових,      

матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, 
збереженням майна; 

- відповідністю взятих бюджетних зобов`язань відповідними 
бюджетними асигнуваннями . 

4.9. Погоджує документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної 
плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, які належать 
до окремо визначених управлінь, відділів та служб міської ради. 

4.10. У разі отримання від міського голови або заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради розпорядження 
вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі 
керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання 
даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Державного 
казначейства за місцем обслуговування відповідне повідомлення. 

4.11. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади 
запобігання і протидії корупції”,  “Про доступ до публічної інформації та інших 
нормативно – правових актів України. 

4.12. забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному 
вигляді, створеної в процесі діяльності, організовує приймання – передавання її 
при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників. 

4.13. Прийняття (передача) справ начальника Відділу у разі призначення 
на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої 
перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої 
оформлюється відповідний акт. 

4.14. Начальник Відділу-головний  бухгалтер або особа, яка його заміщує, 
не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові 
кошти і товарно – матеріальні цінності. 

4.15. Посадові особи Відділу приймаються на роботу на конкурсних 
засадах, або в іншому порядку визначеному законодавством та звільняються з 
роботи розпорядженням Баранівського міського голови. 

5.Умови оплати праці працівників Відділу 
5.1. Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства та Колективного договору. 
5.2. Преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Відділу 

здійснюється на підставі Положення про преміювання. 
5.3.Фінансування видатків здійснюється з міського бюджету згідно з 

кошторисом доходів і видатків на утримання виконавчого комітету. 
6. Прикінцеві положення 

6.1. Міська рада, виконавчий комітет міської ради, міський голова 
зобов'язані створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації 
посадових осіб відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним 



 

 

зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання 
службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і 
довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових 
питань. 

6.2. Майно, що є комунальною власністю і закріплене за відділом, 
належить йому на праві оперативного управління. 

6.3. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться міською радою у 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття. 

 
 

Секретар ради           Володимир ЗАРЕМБА 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
              7 сесія 8 скликання 

5 березня 2021 року                                                       №  
 
Про передачу матеріальних цінностей з   
балансу Баранівської міської ради на баланс 
управління соціального захисту населення  
Баранівської міської ради 
 
          З метою ефективного використання майна комунальної власності 
Баранівської міської ради, розглянувши лист т.в.о. начальника управління 
соціального захисту населення Лесі ТОМАШЕВСЬКОЇ від 16.01.2021р. № 43 та 
лист в.о. начальника управління соціального захисту населення Наталії 
НІКІТЧИНОЇ від 05.02.2021р. № 126 щодо передачі матеріальних цінностей з 
балансу Баранівської міської ради на баланс управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська рада: 
 ВИРІШИЛА:    
          1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, а саме: 
  -  МФУ Canon MF 3010 в кількості 1 шт, первісною вартістю 2700,00 грн, 
інвентарний номер – 10480018; 
  - ноутбука НP-650 в кількості 1 шт, первісною вартістю 5000,00 грн, 
інвентарний номер – 10480011;  
  - сканера Canon Sckan LIDE в кількості 1 шт, первісною вартістю 890,00 грн, 
інвентарний номер – 10490001. 
            2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк 
Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та 
оформити акти приймання-передачі відповідно до чинного законодавства, які 
подати на затвердження міському голові. 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ    
  



 

 

Проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 

05 березня 2021 року                                                                №  

 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 
період, згідно з додатком (додається). 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  

 

 

  



 

 

Додаток 
до рішення 7 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 05.03.2021р. № 

 

 

1.Розпорядження  № 39-од від 11.02.2021р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету»; 

2.Розпорядження  № 41-од від 11.02.2021р. «Про прийняття майна в 
комунальну власність Баранівської міської ради та на баланс Баранівської 
міської ради з балансу відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та 
культури Баранівської РДА»; 

3.Розпорядження № 45-од від 16.02.2021р. «Про затвердження складу 
конкурсної комісії»; 

4.Розпорядження № 49-од від 19.02.2021р. «Про введення в експлуатацію 
водозабірної свердловини для водопостачання міні-сироварні за адресою: 
вул.Молодіжна,12, с.Рогачів Баранівського айону Житомирської області»; 

5. Розпорядження № 51-од від 19.02.2021р. «Про внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівського міської ради на 2021 
рік»; 

6. Розпорядження № 52-од від 19.02.2021р. «Про внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівського міської ради на 2021 
рік». 

 

 

 

 

Секретар ради                     Володимир ЗАРЕМБА 

  



 

 

проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
              7 сесія 8 скликання 

5 березня 2021 року                                                       №  
 
Про передачу матеріальних цінностей з   
балансу Баранівської міської ради на баланс 
комунального підприємства «Трудовий архів 
Баранівського району»   
 
          З метою ефективного використання майна комунальної власності 
Баранівської міської ради, розглянувши лист начальника КП «Трудовий архів 
Баранівського району» Тетяни ШЕМЧУК від 01.03.2021р. № 15 щодо передачі 
матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс 
комунального підприємства «Трудовий архів Баранівського району», 
керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв'язку, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
          1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КП «Трудовий архів Баранівського 
району», а саме: 
  - ноутбука ACER в кількості 1 шт, первісною вартістю 3800,00 грн, 
інвентарний номер – 10470036.  
   
          2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк 
Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та 
оформити акт приймання-передачі відповідно до чинного законодавства, який 
подати на затвердження міському голові. 
 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ    
  



 

 

проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
                                                     7 сесія 8-го скликання 
 

 5 березня 20 року №  
 
Про затвердження Програми розвитку 
 Баранівської ДПІ Головного управління  
Державної податкової служби у 
 Житомирській області щодо функціонування 
 сервісного центру обслуговування платників  
на 2021 рік 

 
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“, з метою 
забезпечення виконання вимог закону україни «Про адмістративні послуги» 
а також забезпечення платниками податків комфортних умов , спрощення  
процедури надання послуг , виконання послуг ,виконання податкових 
забовязань процедури надання послуг , міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити програму розвитку Баранівської ДПІ Головного 

управління Державної податкової служби у Житомирській області щодо 
функціонування сервісного центру обслуговування платниківна 2021 рік 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісія з питань 
бюджету та комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та 
зв’язку . 

 
 
 
 

Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ 
 

 
  



 

 

Додаток № 
до рішення сьомої  сесії 
Баранівської міської ради 
восьомого скликання 
від 05.03 2021 року №  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Програма розвитку Баранівської ДПІ Головного 

управління Державної податкової служби у 

Житомирській області щодо функціонування 
сервісного центру обслуговування платників  

на 2021 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Мета Програми 



 

 

Метою Програми розвитку Баранівської  ДПІ Головного управління 
ДПС у Житомирській області  щодо функціонування сервісного центру 
обслуговування платників на 2021  рік  (далі – Програма) є виконання  
забезпечення повноти обліку платників місцевих податків і зборів,  прозорості 
нарахування та своєчасності сплати коштів до бюджету громади для 
фінансування витрат, пов’язаних з розвитком  об’єднаної територіальної 
громади. 

        Програма розроблена з метою забезпечення виконання вимог Закону 
України від 06 вересня 2012 року № 5203 - VІ «Про адміністративні послуги», 
наказу ДПС України від 30.09.2020 № 537 “Про затвердження документів, які 
регламентують діяльність ЦОП” щодо якісного надання адміністративних 
послуг, поліпшення обслуговування платників податків, функціонування 
автоматизованих робочих місць в центрі обслуговування платників, 
забезпечення створення комфортних умов для платників податків та на 
виконання вимог наказу ДФС України від 21.11.2014 № 318 “Про затвердження 
Бренд-буку” щодо впровадження загальної концепції та стандартів при 
оформленні центрів обслуговування платників, який надає майже весь перелік 
адміністративних і державних послуг для платників.  

Очікувані результати: 

 

- створення сприятливого інвестиційного клімату; 
- створення умов для розвитку підприємництва; 
- налагодження партнерських стосунків з платниками податків; 
- впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів 

обслуговування платників податків та зборів; 
- забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів державної  податкової служби; 
- забезпечення повноти та своєчасності надходження коштів до місцевого 

бюджету; 
- розширення бази оподаткування. 

2. Основні шляхи та напрями виконання Програми 

        Інструментами виконання Програми є:  

1.Функціонування сервісного центру обслуговування платників. 
2.Придбання потужних серверів для безперебійної роботи ЦОП. 
3.Придбання  та ремонт комп’ютерної  та копіювальної техніки. 
4. Придбання канцелярських товарів (офісного паперу, офісних книг, тонеру 
для заправки комп’ютерної техніки, поштових конвертів, поштових марок).  
5. Облаштування дитячого куточка, а саме придбання  дитячого столика, 
стільця, книжечок, розмальовок, олівців тощо. 
Основними напрямами виконання програми  є: 

  Вжиття заходів щодо посилення контролю за повнотою сплати платежів до 
 бюджету територіальної громади платниками податків шляхом проведення 
аналізу динаміки основних показників їх фінансово-господарської діяльності та 



 

 

виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом, 
пошук додаткових джерел надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. 
            Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю 
за повнотою сплати платежів до місцевого бюджету підприємствами, 
установами, організаціями, суб’єктами господарювання, фізичними особами.  
       Забезпечення щорічного проведення моніторингу фінансових результатів 
діяльності суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою 
діяльність на території громади, визначення економічного потенціалу цих 
суб'єктів.  
            З метою адміністрування податків та впорядкування їх сплати до 
бюджету громади, вжиття заходів щодо виявлення суб’єктів господарювання, 
які проводять сплату платежів не за місцезнаходженням, а за місцем реєстрації, 
яка не відповідає їх фактичному місцезнаходженню.  
       Взаємодія з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості 

по розрахунках з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб, плати за землю 
та вжиття заходів  щодо погашення недоїмки до бюджетів усіх рівнів. 

         Забезпечення систематичного проведення контрольних зустрічних звірок 
щодо суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю. Продовження 
практики взаємодії з іншими контролюючими органами щодо повноти обліку 
фізичних осіб-платників плати за землю та своєчасності їх розрахунків з 
бюджетом.    

 Підготовка необхідних матеріалів та забезпечення участі представників 
ГУ ДПС у Житомирській області  на засіданнях робочих груп з питань 
координації дій органів ДПС і владних структур по забезпеченню надходжень 
податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у повному обсязі та 
зменшення податкового боргу по податкам та зборам до бюджету громади. 
Використання всіх передбачених чинним законодавством важелів впливу до 
тих платників податків, які ухиляються або мінімізують їх сплату. 

        Проведення заходів щодо залучення до сплати податків та зборів до 
місцевого бюджету суб'єктів господарської діяльності, які ухиляються від 
їх сплати, не звітують або перебувають  в розшуку. 
        Розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення сплати 
податкових зобов'язань та підготовка відповідних рішень згідно з вимогами 
податкового законодавства. Здійснення контролю за виконанням умов 
договорів розстрочення. 
 Вжиття заходів стосовно удосконалення роботи з виявлення, оцінки, 
збереження і реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває в 
податковій 
заставі. 

        Організація роботи із погашення заборгованості з податків та зборів до 
місцевого бюджету.  
        Організація всебічного, із застосуванням засобів масової інформації, 
інформування та роз'яснення платникам податків та громадянам нових 



 

 

податкових норм. 

        Забезпечення інформування широкого кола платників податків про зміни в 
податковому законодавстві  з залученням всіх можливих ресурсів. 

         Забезпечення належної роботи центру обслуговування платників для 
роз'яснення податкового законодавства, особистого прийому платників 
посадовими особами ГУ ДПС у Житомирській області, вжиття заходів щодо 
своєчасного та якісного розгляду їх звернень. 

         Ресурсне забезпечення та ймовірні шляхи виконання показників 
продуктивності  Програми 

         Показниками ефективності програми є підвищення рівня якості послуг, 
що надаються платникам податків, зокрема створення комфортних умов та  
максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків. 
         Показниками якості програми є розширення податкової бази за рахунок  
руйнування схем ухилення від оподаткування.  Зазначені показники планується 
досягти за рахунок розширення переліку послуг, що надаються платникам 
податків у центрах обслуговування платників з урахуванням їх потреб та 
побажань. 

Для виконання поставлених перед органами ДПС завдань, зокрема, щодо 
функціонування центру обслуговування платників для організації надання 
послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників 
податків, направлення електронної звітності контролюючим органам,  
здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи Баранівської  ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, необхідне 
додаткове фінансування. 

           Відповідно до вимоги  ст.78 Бюджетного кодексу України просимо в бюджеті 
на відповідний рік передбачати кошти в розмірі до 10 % від суми перевищення 
доходів загального фонду бюджету, на фінансування Програми  по 
функціонуванню центру обслуговування платників Баранівської ДПІ, а саме на 
облаштування ЦОП, зокрема: проведення робіт по реконструкції пандуса, 
обладнання охоронною та автоматичною пожежною сигналізаціями,  ремонт 
водо мережі, встановлення: системи водяного спринклерного пожежогасіння, 
водовідвіду, підігріву площадки, заміну скриньки для висловлення суб’єктами 
звернень, зауважень та пропозицій щодо якості надання адміністративних 
послуг та організації роботи відповідно до вимог наказу ДФС України від 
21.11.2014 №318 «Про затвердження Бренд-буку» та елементів вхідної групи 
(зокрема:вивіски з назвою ЦОП , графік роботи) у зв’язку із зміною назви 
установи, придбання канцелярських товарів (офісного паперу, офісних книг, 
тонеру для заправки комп’ютерної техніки, поштових конвертів, поштових 
марок), придбання та ремонт комп'ютерної техніки та копіювальної техніки, 
включаючи 4 комп'ютери, 1 сервер, 2 копіювальні апарати,  2 принтери, 2 блоки 
безперебійного живлення, матеріали та комплектуючі засоби обчислювальної 



 

 

техніки для створення нових технологій податкової діяльності, які 
базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення 
бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і 
зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за 
сплатою податків і зборів. 

Секретар ради                                                                   Володимир ЗАРЕМБА 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

5 березня 2021 року                                                                                            № 
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постановою КМУ від 
12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», 
розглянувши лист директора ТОВ «Гемопласт-Полісся» Снєгірьової Т.В. від 15.02.2021р, з 
метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
    1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу об’єкт, що 
знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягає передачі в оренду 
на аукціоні, а саме: 
 

№
з/
п 

Орендодавець/ 
балансоутримув
ач 

Назва 
об’єкта 

Місцезнаход
ження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характерис-
тика 

Термін 

1. Баранівська 
міська рада 

Нежитлові 
приміщення 
аптеки 

смт. 
Першотраве
нськ, вул. 
Миру, 16 

87,1 Для 
розміщення 
аптеки 

5 років 

     2. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної грошової 
оцінки об’єкту, що передається в оренду, та подати на затвердження сесії. 
     3. Уповноважити міського голову затвердити розпорядженням умови оренди об’єкту, 
включеного до Переліку першого типу.  
     4. Доручити орендодавцю здійснити дії щодо проведення аукціону з оренди комунального 
майна Баранівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
     5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

5 березня 2021 року                                                                                            № 
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди державного майна», з метою ефективного та раціонального 
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської ради, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту 
та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
    1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу об’єкти, що 
знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягають передачі в оренду на 
аукціоні, а саме: 
 

№
з/
п 

Орендодавець/ 
балансоутримува
ч 

Назва об’єкта Місцезнаход
ження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристи
ка 

Термін 

1. Баранівська 
міська рада 

Нежитлове 
приміщення 

смт. 
Першотравен
ськ, вул. 
Миру 6а 
 

52,0 Для надання 
населенню 
перукарських 
послуг 

5 років 

2. Баранівська 
міська рада 

Нежитлове 
приміщення 
 

смт. 
Першотравен
ськ, вул. 
Миру 6а 
 

43,8 Для 
розміщення  
обладнання 
АТС 

5 років 

     2.Уповноважити міського голову затвердити розпорядженням умови оренди об’єктів, включених 
до Переліку першого типу. 
     3.Доручити орендодавцю здійснити дії щодо проведення аукціону з оренди комунального майна 
Баранівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
    4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 

проект 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                                              №  
 
Про встановлення пільгової  
орендної плати 
  
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», розділом 22 Методики розрахунку і порядку використання 
орендної плати за користування майном комунальної власності Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженої рішенням 21сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21 
червня 2018 року № 1188, розглянувши клопотання начальника служби Кучинської І.В. від 08.02.2021 
року №35, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
     1. Встановити орендну плату на 2021 рік у розмірі 1 грн. Службі у справах дітей Баранівської 
міської ради на нежитлові приміщення за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 12, загальною площею 
41,76 кв.м., які надано в оренду на підставі договору від 01.10.2018 року №59/65. 
     2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
  
Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 
  



 

 

 
проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
 5 березня 2021 року                                                                                            № 
 
Про доцільність передачі 
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди державного майна», з метою ефективного та раціонального 
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської ради, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту 
та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
    1.Визначити за доцільне передачу в оренду та включити до Переліку першого типу об’єкт, що 
знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягає передачі в оренду на 
аукціоні, а саме: 
 

№
з/
п 

Орендода-
вець/балан-
соутримува
ч 

Назва об’єкта Місцезнаход
ження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характерис-
тика 

Термін 

1. Баранівська 
міська рада 

Єдиний майновий 
комплекс міні-
сироварня: 
приміщення міні-
сироварні,  та 
обладнання 
(водозабірна 
свердловина для 
водопостачання 
міні-сироварні, 
лінія переробки 
молока марки СВВ-
10, система 
контроля клімату 
ТСУ 1.20, система 
контроля клімату 
ТСУ 1.22, система 
холодопостачання 
ТС 1.21) 

с. Рогачів, 
вул. 
Молодіжна, 
12 

219,4 Для 
виробництва 
харчової 
продукції 

5 років 

    
  2.Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної грошової оцінки єдиного 
майнового комплексу міні-сироварня, що передається в оренду, та подати на затвердження сесії. 



 

 

     3.Уповноважити міського голову затвердити розпорядженням умови оренди єдиного майнового 
комплексу міні-сироварня включеного до Переліку першого типу.  
    
    4.Доручити орендодавцю здійснити дії щодо проведення аукціону з оренди комунального майна 
Баранівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
      
    5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

  5 березня 2021року                                                                                            № 
 
Про затвердження звітів про незалежну 
(експертну) оцінку  
 
     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 бюджету 
та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
      1.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлових приміщень аптеки 
загальною площею 87,1 кв.м., що знаходяться за адресою: смт. Першотравенськ, вул. Миру, 
16 ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 166942,00 грн (сто шістдесят шість 
тисяч дев’ятсот сорок дві гривні нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою». 
      2.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку єдиного майнового комплексу міні-
сироварні: приміщення міні-сироварні та обладнання (водозабірна свердловина для 
водопостачання міні-сироварні, лінія переробки молока марки СВВ-10, система контроля 
клімату ТСУ 1.20, система контроля клімату ТСУ 1.22, система холодопостачання ТС 1.21) 
загальною площею 219,4 кв.м., що знаходяться за адресою: с. Рогачів, вул. Молодіжна, 12 
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 7929605,00 грн (сім мільйонів 
дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч шістсот п’ять гривень нуль копійок) без врахування ПДВ, 
незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності приватна фірма «ЮрЕкс. 
Юридична консультація та майнова експертиза». 
    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 
та комунальної  власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                      Олександр МІГЕЙ 
 
  



 

 

проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                                              №  
 
Про приведення у відповідність  
договорів оренди  
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», рішенням 2 позачергової сесії 8 скликання від 07.12.2020 року 
№ 62 «Про початок реорганізації Першотравенської селищної ради Баранівського району 
Житомирської області шляхом приєднання до Баранівської міської ради Баранівського району 
Житомирської області», рішенням 5 сесії 8 скликання від 26.01.2021 року №122 «Про затвердження 
передавального акту комісії з реорганізації Першотравенської селищної ради», розглянувши акт 
прийому передачі договорів, що належить до комунальної власності Першотравенської селищної 
ради від 21.01.2021року, з метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
     1.Договір №38EZh6933–17/87 від 01 серпня 2017 року, укладений між Першотравенською 
селищною радою та Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз» 
на оренду приміщення загальною площею 13 кв.м.,  згідно пункту 8.2 вважати продовженим до 
01.08.2021 року. 
     2.Договір №4/584/86 від 03 серпня 2018 року, укладений між Першотравенською селищною радою 
та Акціонерним товариством «Укрпошта» на оренду приміщення загальною площею 103,3 кв.м.,  
згідно пункту 11.3 вважати продовженим до 03.07.2021 року. 
     3.Договір №339/27/85 від 27 березня 2012 року, укладений між Першотравенською селищною 
радою та Житомирською філією ПАТ «Укртелеком» на оренду приміщення загальною площею 43,8 
кв.м.,  згідно пункту 6.3 вважати продовженим до 26.03.2021 року. 
     4.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради подальшу передачу в оренду зазначених приміщень провести згідно вимог чинного 
законодавства. 
     5. Уповноважити міського голову укласти додаткові угоди до договорів оренди щодо відповідних 
змін. 
     6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
  
Міський голова                                                                                             Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

  5 березня 2021року                                                                                            № 
 
Про включення житлового приміщення  
до числа службового житла 

       Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.118 
Житлового кодексу України, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук 
О.Г. про включення житлового приміщення до числа службового житла, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 
зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Включити до числа службових квартиру, яка знаходиться за адресою: м. Баранівка, вул. 
Котляревського, буд.5, кв.2 загальною площею 57,3 м2. 

2.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради внести відповідний запис щодо включення житлового приміщення 
до числа службових в журналі обліку службових житлових приміщень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В.  

 
 
  
Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 
   
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

  5 березня 2021року                                                                                            № 
 
Про включення до переліку об’єктів 
комунальної власності Баранівської міської ради,  
що підлягають приватизації в 2021 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, та заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності Баранівської міської ради, що 
підлягають приватизації в 2021 році, нежитлову будівлю заводоуправління, яка є частиною 
комплексу нежитлової будівлі заводу, розмір частки  становить 1/100, загальною площею 
579,8 м.кв., за адресою м.Баранівка, вул. Соборна 55. Стартова ціна об’єкту продажу 
становить, згідно балансової вартості,   477619,00 грн. 
 
      2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
  
Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 
   



 

 

проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 7 сесія 8 скликання 

5 березня  2021 року                                                                               № 
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди державного майна», з метою ефективного та раціонального 
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської 
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу об’єкти, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягають 
передачі в оренду без аукціону згідно з додатком 1. 

2. Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлових приміщень, зазначених в 
додатку 1 цього рішення: 
2.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік. 
2.2 Строк оренди – 5 років. 

     3. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної грошової 
оцінки об’єктів, що передаються в оренду.  
     4. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження сесії 
Баранівської міської ради. 
      5.Уповноважити міського голову укласти договори оренди нерухомого майна згідно з 
вимогами чинного законодавства. 
      6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку(Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток  

до рішення 7 сесії 8 скликання 
від  5 березня 2021р. №  

 
 

Перелік 
 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради 

та підлягають передачі в оренду без аукціону 
 

 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутриму
вач) 

Назва об’єкта Місцезнаход
ження  

об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1. Баранівська 
міська рада 

Нежитлові 
приміщення на 
третьому 
поверсі бувшої 
райдержадмініс
трації  

м. Баранівка, 
вул. 
Соборна, 12 
 

67,2 Для розміщення  
відділу фінансів 
Баранівської міської 
ради 

2. Баранівська 
міська рада 

Нежитлові 
приміщення на 
третьому 
поверсі 
адмінбудинку 
Баранівської  
міської ради 

м. Баранівка, 
вул. 
Соборна, 20 
 

30,8 Для розміщення  
відділу фінансів 
Баранівської міської 
ради 

 
 
 
Секретар ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 

 
  



 

 

 

Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання  

5 березня 2021 року                                                                                    №  ____ 
 
Про затвердження Програми відшкодування 
безоплатного забезпечення лікарськими засобами  
за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 
осіб, постраждалих  внаслідок Чорнобильської    
катастрофи на 2021рік 
 
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування  
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань», постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.10.08 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення», Порядку  використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне 
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
затвердженого рішенням обласної ради від 24.12.2020р. №36, рішення  обласної ради від 24 
грудня 2020 року №41 «Про обласний бюджет на 2021рік», та з метою соціального захисту 
пільгової категорії населення на території Баранівської міської територіальної громади, 
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1.Затвердити Програму відшкодування безоплатного забезпечення лікарськими 
засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування осіб, постраждалих  внаслідок 
Чорнобильської   катастрофи на 2021рік  (далі - Програма) згідно з додатками 1, 1.1, 1.2, 1.3,  
1.4, 1.5, 1.6. 
2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого бюджету 
для фінансування даної Програми на 2021 рік. 
3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина Н.В.) 
інформувати про хід виконання Програми до 15 січня 2022 року. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  гуманітарних 
питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), на постійну комісію з питань 
бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку  
(Демчишина І.І.) . 
 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                        

 



 

 

Додаток  

до рішення 7 сесії 8 скликання 
від 05.03.2021 р. №  

ПРОГРАМА 
              безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
 за рецептами лікарів, у разі  амбулаторного лікування  окремих груп  
              населення та за певними категоріями  захворювань 
                                                на 2021рік. 
 

1. Паспорт  Програми 
                     (загальна  характеристика Програми) 
1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради 

2. Підстава для розроблення Програми Програма  розроблена відповідно до: 

Закону України « Про статус і 
соціальний захист  громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998р. №1303 
«Про впорядкування безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами окремих груп 
населення та за певними категоріями 
захворювань»; постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.10.08 №955 
«Про заходи щодо стабілізації цін  
на лікарські засоби і вироби  
медичного призначення»; Порядку 
використання субвенції з обласного 
бюджету на пільгове медичне 
обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
затвердженого рішенням обласної 
ради від 24.12.2020р. №36; рішення  
обласної ради від 24 грудня 
2020року №41 «Про обласний 
бюджет  на 2021рік». 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 



 

 

4. Співрозробники Програми - 

5. Головний розпорядник коштів Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

6. Учасники Програми Аптечні підприємства 

7. Термін реалізації Програми 2021рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 

19600,00грн 

9.1 Коштів місцевого бюджету 5000,00грн 

9.2 Коштів обласного бюджету 14600,00грн 

9.3 Коштів інших джерел - 

                              2.Визначення проблеми, на розв’язання якої  
                                 спрямована   Програма 
      Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих 
груп населення та певних категорій хворих до якісної медичної допомоги і 
вдоволеністю їх такою допомогою. 
                              3.Визначення мети Програми 
      Метою  Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування групам 
населення та за категоріями захворювань за рахунок обласного і місцевого 
бюджету. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсяг та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми. 

       Виконання програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, 
ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного 
життя і зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті серед 
окремих груп населення та певних категорій хворих. 
      Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок місцевого та обласного  бюджетів в загальній сумі 19600,00грн., 
передбаченого на відшкодування вартості лікарських засобів, виданих за 
рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні осіб, які постраждали 



 

 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, аптечним підприємствам, які 
здійснюють  пільгове  медичне  обслуговування  осіб, які постраждали 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, згідно договору (додаток 1.1) та 
додатків 1.2 та 1.3 до договора.      
       Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та 
місцевого бюджетів протягом 2021року згідно Додатку№1.4 до Програми. 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 
показники. 

        Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп 
населення та певних категорій хворих, збільшення тривалості та якості їх життя. 
       Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 
певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 
лікарських засобів за рецептами лікарів. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми. 
        Головний напрям діяльності Програми - це здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 
захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 
рецептами лікарів. 
        Перелік  груп  населення, у разі амбулаторного  лікування яких лікарські 
засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно, наведений в Додатку 
№1.5 до Програми. 
        Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного  лікування яких 
лікарські засоби відпускаються безоплатно, надається в Додатку №1.6 до 
Програми. 

7. Координація та контроль за ходом виконання 
Програми. 

         Координацію дій спрямованих на виконання  заходів Програми покласти 
на управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 
         Контроль за виконанням заходів Програми покладається на  постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
         Хід виконання Програми раз на рік  заслуховувати на черговому засіданні 
сесії  Баранівської міської ради. 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Додаток 1.1 

Договір  № ___ 

   про відшкодування вартості лікарських засобів, 
 виданих за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
м. Баранівка                                                                                             ___________ 2021р. 

_____________________________________________________________________________в 
особі начальника управління __________________________________________, що діє на 
підставі ______________________________________________________________________, 
надалі іменоване «ЗАМОВНИК» з однієї сторони та 
_____________________________________________________________________________, в 
особі ______________________________________________________________________, що 
діє на підставі  _________________________, надалі іменоване «ВИКОНАВЕЦЬ», з другої 
сторони, керуючись: 
- Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” із змінами та доповненнями (далі - Закон); 
- постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 “Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань”; 
- постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 955 “Про заходи щодо стабілізації 
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”; 
- Порядком використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим рішення обласної ради від 
24.12.2020 № 36; 
- рішенням Житомирської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 41 “Про обласний 
бюджет на 2021 рік” 
уклали цей Договір про наступне : 
                                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Даний Договір укладається Замовником, з метою забезпечення громадян, які мають 
право на забезпечення лікарськими засобами за безоплатними рецептами, відповідно до 
Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”. Надалі ці лікарські засоби, в тексті цього Договору, 
іменуються -Товар.  
1.2.За цим Договором отримувачами Товару є особи, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи із рецептами, виписаними у відповідності з умовами цього 
Договору. 
                      2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1.Загальна орієнтовна вартість цього Договору складає ________ грн.____коп.                     
(__________________________________________________________ гривень _____коп). 
Сума Договору може коригуватися на протязі поточного року, про що має бути укладена 
додаткова угода. 
2.2. Замовник, згідно звіту про відпущені лікарські засоби за рецептами , відшкодовує 
Виконавцю зазначені у звітах суми, протягом 25 календарних днів від дня отримання звіту 
за рахунок обласного та  місцевого бюджетів. 
                                  3. ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Обов’язки  ВИКОНАВЦЯ: 



 

 

3.1.1. Забезпечувати відпуск лікарських засобів за безоплатними рецептами, виписаними 
згідно з умовами даного Договору, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, у разі 
амбулаторного лікування, через аптечний заклад Виконавця, що знаходиться  за адресою: 
м.Баранівка, вул. _________________________________. 
При цьому, термін,наданих для відпущення рецептів не повинен перевищувати 1 (один) 
календарний місяць від дати їх виписування лікарем. 
3.1.2. Гранична торгівельна (роздрібна) надбавка аптеки встановлюється не більше 10% 
закупівельної ціни. 
3.1.3. Здійснювати відпуск лікарських засобів згідно переліку лікарських засобів, 
затвердженого наказом МОЗ України № 86 від 27.02.2006 р. „Про внесення змін до переліку 
лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати 
заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного 
та місцевого бюджетів”, відповідно до постанов КМ України  № 333 від  25.03.2009р., № 
1303 від 17 серпня 1998р., № 908 від 31.10.2018 р. та наказу МОЗ України № 360 від 
19.07.2005 р.  
3.1.4.Звітувати перед Замовником щомісячно до 25 числа наступного за звітним про кількість 
та вартість відпущених лікарських засобів за безкоштовними рецептами,  про заборгованість 
Замовника за відпущенні лікарські засоби, а також надавати інформацію про відшкодовані 
Виконавцю грошові кошти, у формі узгодженій між Сторонами, згідно додатку №1.2 та 
додатку №1.3 до договору. 

 3.2.  Права ВИКОНАВЦЯ: 
 3.2.1. Отримувати суму, яка підлягає відшкодуванню згідно реєстру відповідно до умов 
Договору. 
 3.2.2. Отримувати у представника Замовника необхідну інформацію в межах виконання 
даного Договору. 
 3.2.3.  Відмовити особам, постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС, в здійсненні відпуску 
лікарських засобів на підставі рецептів, виписаних у відповідності до умов даного Договору, 
у випадку порушення терміну, встановленого для перерахування коштів на рахунок 
Виконавця, визначеного п.2.2. цього Договору.  
          3.3.  Обов’язки  ЗАМОВНИКА: 
3.3.1.Приймати звіти від Виконавця, здійснювати їх перевірку, і, як розпорядник коштів, в 
межах фінансування, відшкодовувати витрати, шляхом  безготівкового перерахунку 
грошових коштів (у гривнях) на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Договорі. 
         3.4.  Права ЗАМОВНИКА:  
3.4.1. У випадку необхідності вимагати для звірки оригінали рецептів, за якими відпущені 
лікарські засоби та складено звіти. 
                                                                     4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність та достовірність звітів які надаються 
Замовнику для відшкодування коштів за відпущені ним лікарські засоби. 
4.2.  Сторони зобов’язуються  письмово повідомляти іншу Сторону у випадку зміни умов 
договору, а також у випадку прийняття рішення про  ліквідацію, реорганізацію або 
банкрутство у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. 
4.3.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть  відповідальність, передбачену законодавством України.  
4.4. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються 
відповідно до законодавства України. 
                                                5. ФОРС - МАЖОР 



 

 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання виявилося наслідком нездоланних 
обставин.  
5.2. Під нездоланними обставинами маються на увазі обставини, що виникли після укладання 
цього Договору в результаті непередбачуваних або невідворотних подій надзвичайного 
характеру, такі як пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, блокада, страйк, а також 
односторонніх актів компетентних державних органів або інших, незалежних від Сторін 
непередбачуваних обставин.  
5.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за цим Договором, на протязі 
чотирнадцяти календарних днів з моменту виникнення нездоланних обставин письмово 
повідомляє іншу Сторону про це.  
5.4. Несвоєчасне повідомлення про виникнення нездоланних обставин позбавляє відповідну 
Сторону права посилатися на вказане і зобов’язує до виконання узятих на себе обов’язків по 
цьому Договору в повному обсязі. 
5.5. Строк виконання обов’язків за цим Договором продовжується на час дії вказаних 
обставин нездоланної сили.  

6. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 
6.1. При вирішенні суперечностей у ході виконання цього Договору, Сторони вживають 
необхідних заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. Прийняті узгоджені рішення 
оформлюються додатками до Договору, підписаними уповноваженими представниками обох 
Сторін.  
6.2. У випадку неефективності переговорів будь-які спірні питання підлягають розгляду в 
судовому порядку. 
                                        7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 
7.1.Договір діє протягом 2021року від дати підписання Договору до 31 грудня 2021 року.  
7.2.Умови даного Договору, згідно з нормою ст.631 ЦК України, застосовуються до відносин, 
які виникли між сторонами до дати його підписання. 

8. ІНШІ  УМОВИ 
8.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором іншій особі 
без отримання письмової згоди іншої Сторони. 
8.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, а також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 
     8.3. Всі зміни, доповнення, уточнення щодо Договору дійсні у тому випадку, якщо вони 
викладені у письмовій формі у вигляді додаткових угод і підписані уповноваженими   
представниками Сторін. До  додаткової  угоди  до  Договору  прирівнюється  обмін  
сторонами   листами,телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним 
письмовим підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою. 
       8.4. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної 
із Сторін. 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 

  



 

 

Додаток  1.2 

До рішення 7 сесії 8 скликання 

Від 05.03.2021 р. № 

                                                              ІНФОРМАЦІЯ 

          про фактично відпущені медикаменти громадянам, які постраждали внаслідок 
                                          Чорнобильської катастрофи 
  по  _____________________________________________________________________ 
                  за станом  на «_________»_________________________2021року. 
 

Категорія громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Кількість громадян (осіб), 
які звернулися до аптечної 

установи 

Сума, на яку видано ліків 
(грн.) 

І категорія   

2 категорія   

3 категорія   

Діти, які належать до 
потерпілих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

  

Особи, які працювали з 
моменту  аварії  до 1 липня 
1986року не менше 14 
календарних днів або не 
менше трьох місяців 
протягом 1986-1987 років за 
межами зони відчуження на  
роботах з особливими 
умовами праці (за 
радіаційним фактором), 
пов’язаними з ліквідацією 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи, що 
виконувалися за урядовими 
завданнями 

  

Усього   

 
Керівник 
Головний бухгалтер 
 М.П. 

 
 
 
  



 

 

Додаток 1.3 

                                                    Реєстр 
                   №_______від «_____»_____________2021року 
                     рецептів на пільговий відпуск медикаментів   
                 _________________________________________________  
                             (назва установи, яка здійснює відпуск ліків) 

                   по ________________________________________ 
                                                       (ОТГ) 

                              за _________________2021року 
                                                     (МІСЯЦЬ)                                                  
№ 
з/
п 

Пільговик Адреса 
реєстра
ції 

№ та 
дата 
рецеп
та 

Назва 
лікарськ
ого 
засобу 

кількі
сть 

Ціна 
за 
одини
цю 
(грн..) 

Сум
а 
(грн
.) 

ПІ
Б 

Дата 
народже
ння 

Дата 
видачі 
посвідче
ння 

Серія та 
номер 
посвідче
ння 

катего
рія 

            

            

            

            

            

            

            

            

УСЬОГО: 
______________________________________________________________________________________________
_________________________грн. 
ПДВ:__________________________________________________________________________________________
_________________________________грн. 
 
Назва аптечної установи, яка здійснює відпуск медичних препаратів                                        Назва замовника, 
який здійснює перевірку первинних документів 

  Керівник                                                                                                              Керівник 

  Головний бухгалтер                                                                             Головний 
бухгалтер  

  М.п.                                                                                                      м.п.    

 
 
 
  



 

 

Додаток  1.4  
                                                                          
                                        
                                       Ресурсне забезпечення   
    Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування  окремих груп 
населення   та за певними категоріями захворювань на 2021рік. 
                                              
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання 
Програми 

Етапи виконання 
Програми 

Усього витрат на 
виконання Програми 

2021рік, грн 2021рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
в тому числі: 

19600,00 19600,00 

Місцевий бюджет 5000,00 5000,00 

Обласний бюлжет 14600,00 14600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Додаток  1.5  
                                                                      
 
                                                  Перелік   
         груп населення,  у разі  амбулаторного лікування  яких  
лікарські засоби  за рецептами лікарів відпускаються  безоплатно.  
                               

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

1) Незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу  їх сім’ї: 
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і  віднесені до 

категорії 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про  
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

- Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції-
гормональні препарати). 

2)  Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 
    одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,  
    який дає право на податкову пільгу: 

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 
категорії 3 відповідно до Закону України «Про  статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону  України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

- Особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986р. 
не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 
років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами 
праці (за радіаційним фоном), пов’язаними з  ліквідацією наслідків 
Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 

 
                                                                                     
 
 
 
  



 

 

Додаток   1.6 
                                                                                                                             
                                                ПЕРЕЛІК 
категорій захворювань,  у разі амбулаторного лікування яких лікарські  
                     засоби відпускаються безоплатно 
 
Онкологічні захворювання  
Гематологічні захворювання  
Діабет (цукровий і нецукровий)  
Ревматизм  
Ревматоїдний артрит  
Пухирчатка  
Системний гострий вовчак  
Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри  
Сифіліс  
Лепра  
Туберкульоз  
Аддісонова хвороба  
Гепатоцеребральна дистрофія  
Фенілкетонурія  
Шизофренія та епілепсія  
Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в 
лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)  
Стан після операції протезування клапанів серця  
Гостра переміжна порфірія  
Муковісцидоз  
Тяжкі форми бруцельозу  
Дизентерія  
Гіпофізарний нанізм  
Стан після пересадки органів і тканин  
Бронхіальна астма  
Хвороба Бехтерєва  
Міостенія  
Міопатія  
Мозочкова атаксія Марі  
Хвороба Паркінсона  
Інфаркт міокарду (перші шість місяців)  
Дитячий церебральний параліч  
СНІД, ВІЧ-інфекція  
Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози  
Гіпопаратиреоз  
Вроджена дисфункція кори наднирників 
 
  



 

 

Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання  

 
5 березня 2021 року                                                                                      №  ____ 
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки 
громадської організації «Відокремлений підрозділ  
української спілки ветеранів Афганістану (воїнів- 
інтернаціоналістів) у місті Баранівка»  
 на 2021-2025роки 
 
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» та з метою соціального захисту відповідної категорії 
населення на території Баранівської міської територіальної громади, враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1.Затвердити Програму соціальної підтримки громадської організації 
«Відокремлений підрозділ української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів)  у місті Баранівка»  на 2021-2025роки  (далі - Програма), що додається. 
2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого бюджету 
для фінансування даної Програми . 
4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина Н.В.) 
щорічно інформувати про хід виконання Програми до 15 січня. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  гуманітарних 
питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.),  постійну комісію з питань 
бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку  
(Демчишина І.І.) . 
 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                        

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1. 

 
Програма 

соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений підрозділ 
української спілки ветеранів    Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів) 

у місті Баранівка»  на 2021-2025роки 
 

Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Відокремлений підрозділ Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у місті Баранівка,  
Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 

2. Підстава для виконання 
Програми  

Бюджетний кодекс України, Закони України “Про місцеве 
самоврядування в Україні",  “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”,  «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 

3. Розробник Програми Відокремлений підрозділ Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у місті Баранівка 
та Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради 

4.Співрозробники 
Програми 

Відокремлений підрозділ Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у місті Баранівка 

5. Головні розпорядники 
коштів 

Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 

6.Виконавці Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради 
Відділ освіти Баранівської міської ради 
Відділ благоустрою Баранівської міської ради 

7.Строк виконання 2021-2025 роки 
8. Прогнозні обсяги та 
джерела фінансування 

Обсяг фінансування визначається щорічно при 
формуванні проєкту бюджету  Баранівської   
територіальної  громади  на відповідний рік, виходячи з 
фінансової можливості бюджету (кошти бюджету 
територіальної громади, позабюджетні кошти,гранти, 
кошти донорів) 

І. Загальна частина 
Програма має сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей”, з метою соціального захисту громадян Баранівської МІСЬКОЇ територіальної 
громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”. 

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту осіб Баранівської  територіальної 
громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, підтримка їх належного морально – психологічного та фінансово – 
матеріального стану, поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з 



 

 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників 
бойових дій та їх сімей. 

ІІІ. Завдання Програми 
         Налагодження взаємодії громадських організацій та інших юридичних осіб з органами 
місцевого самоврядування  у сфері підтримки громадян Баранівської міської територіальної 
громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”. 
          Формування позитивного ставлення до ветеранів війни, членів їх родин, патріотичне 
виховання молоді територіальної громади. 
        Увіковічення пам’яті загиблих ветеранів війни. 

ІV. Результати реалізації Програми 
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту 
визначених категорій громадян, поліпшить соціально-психологічний клімат у суспільстві та 
родинах, дасть можливість отримати додаткові гарантії та адресні допомоги, сприятиме 
вирішенню медичних, соціально-побутових питань, зменшенню соціальної напруги в 
суспільстві та зміцненню довіри до влади. 

V. Джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Баранівської  
територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VI. Напрямки реалізації та заходи Програми 
№ 
з/п 

Перелік заходів 
Програми 

Категорії осіб – 
отримувачів 
соціальних 

допомог 

Прогнозов
ана 

періодичні
сть 

надання 
соціальної 
допомоги, 

інших 
соціальних 
заходів на 

рік 

Відповідальні 
виконавці заходу 

Програми 

1 2 3 5 6 
1. Соціальна підтримка осіб, які приймали участь у бойових діях в 

Афганістані та на території інших держав. 
1.1 Проведення  обстеження 

матеріально-побутових 
умов проживання 
ветеранів війни, праці, 
військової служби, 
ветеранів органів 
внутрішніх справ,  
громадян похилого віку. 
Виявлення та 
узагальнення проблем і 
потреб ветеранів, 
вжиття заходів щодо їх 
поетапного вирішення. 

Ветерани війни 
та особи, на яких 

поширюється 
чинність Закону 

України “Про 
статус ветеранів 
війни, гарантії їх 

соціального 
захисту” 

 

За 
потребою 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради 

1.2 Надання послуг 
спецавтотранспорту 
ветеранам та 
представникам 
ветеранських 
організацій, які мають 
проблеми з опорно - 
руховим апаратом для 

Ветерани та 
представники 
ветеранських 
організацій 

За 
потребою 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 



 

 

відвідування та участі у 
запланованих масових 
заходах. 

1.3 Надання соціальних 
послуг одиноким 
учасникам бойових дій, 
які є особами з 
інвалідністю І та ІІ 
групи 

Учасники 
бойових дій, які 

є особами з 
інвалідністю І та 

ІІ групи 

За 
потребою 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.4 Надання соціальних 
послуг одиноким 
пенсіонерам, які є 
членами сімей загиблих 
(померлих) учасників 
бойових дій та 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

Одинокі 
пенсіонери, які є 
членами сімей 

загиблих 
(померлих) 
учасників 

бойових дій 

За 
потребою 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.5 Надання безкоштовної 
первинної правової 
допомоги щодо захисту 
прав членам сімей 
загиблих учасників 
бойових дій 

Члени сімей 
загиблих 
учасників 

бойових дій 

За 
потребою 

Відділ юридичної 
роботи та 

управління 
персоналом 
Баранівської 
міської ради 

1.6 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань 
ветеранів Афганістану 
(воїнів– 
інтернаціоналістів), 
діяльність яких має 
соціальну 
спрямованість. 

Відокремлений 
підрозділ 
Української 
спілки 
ветеранів 
Афганістану 
(воїнів-
інтернаціоналіс
тів) у місті 
Баранівка 

За 
потребою 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.7 Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
на лікування, 
оздоровлення та 
реабілітацію учасників 
бойових дій в 
Афганістані 

Учасники 
бойових дій в 

Афганістані, на 
яких 

поширюється 
чинність Закону 

України “Про 
статус ветеранів 
війни, гарантії їх 

соціального 
захисту” 

Одноразов
о, в розмірі 
затверджен

ому 
наказом 

Міністерст
ва 

соціальної 
політики 

«Про 
встановлен

ня 
граничної 
вартості 
путівки 
(ліжко-
дня)» 

відповідни
й рік  

 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

2. Організація культурно-масових заходів. 

2.1 Проведення культурно-
мистецьких заходів для 

Учасники 
бойових дій  

За 
потребою 

Відділ культури, 
сім’ї, молоді та 



 

 

учасників бойових дій та 
членів сімей загиблих 
учасників бойових дій 

 Сім’ї загиблих 
учасників 

бойових дій 

спорту 
Баранівської 
міської ради 

3. Інформаційно-просвітницька робота. 

3.1 Організація зустрічей 
учнів з учасниками 
бойових дій та 
волонтерами.  

 За 
потребою 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради; 
Громадські 
організації 

3.2 Проведення уроків 
пам’яті, засідань 
круглих столів, лекцій, 
виховних годин, бесід, 
вечорів, виставок 
малюнків та інших 
тематичних заходів, 
присвячених 
вшануванню пам’яті 
захисників.  

 За 
потребою 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради; 
Громадські 
організації 

3.3 Висвітлення заходів у 
засобах масової 
інформації  

 За 
потребою 

Засоби масової 
інформації 

 
3.4 Створення в музейних 

та бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, 
присвячених героїзму 
учасників бойових дій 

 За 
потребою 

Відділ культури, 
сім’ї, молоді та 

спорту  

 
 

Секретар ради                                                                             Володимир Заремба 

 

 
 

  



 

 

Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання  

 
   5 березня 2021 року                                                                             №  ____ 
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки 
громадської організації «Відокремлений підрозділ  
організації ветеранів України у місті Баранівка»  
 на 2021-2025роки 
 
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» та з метою соціального захисту відповідної категорії 
населення на території Баранівської міської територіальної громади, враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1.Затвердити Програму соціальної підтримки громадської організації 
«Відокремлений підрозділ організації ветеранів України у місті Баранівка»  на 2021-
2025роки  (далі - Програма), що  додається. 
2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого бюджету 
для фінансування даної Програми. 
4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина Н.В.) 
щорічно інформувати про хід виконання Програми до 15 січня. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  гуманітарних 
питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), на постійну комісію з питань 
бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку  
(Демчишина І.І.) . 
 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма 
        соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений підрозділ     
           організації   ветеранів  України у місті Баранівка»  на 2021-2025роки. 
 

Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Відокремлений підрозділ організації ветеранів України у 
місті Баранівка, та Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

2. Підстава для виконання 
Програми  

Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні", Закон України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Закон 
України “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей”, Указ Президента 
України від 18.03.2015 року  № 150/2015 “Про додаткові 
заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції” 

3. Розробник Програми Відокремлений підрозділ організації ветеранів України у 
місті Баранівка, та Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

4.Співрозробники Програми Відокремлений підрозділ організації ветеранів України у 
місті Баранівка 

5. Головні розпорядники 
коштів 

Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 
 

6.Виконавці Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської 
міської ради 
Відділ освіти Баранівської міської ради 
Відділ благоустрою Баранівської міської ради 

7.Строк виконання 2021-2025 роки 
8. Прогнозні обсяги та джерела 
фінансування 

Обсяг фінансування визначається щорічно при формуванні 
проєкту бюджету  Баранівської міської територіальної  
громади  на відповідний рік, виходячи з фінансової 
можливості бюджету (кошти бюджету територіальної 
громади, позабюджетні кошти,гранти, кошти донорів) 

 

1. Загальна частина 
Програма має сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей”, щодо соціального захисту громадян Баранівської міської територіальної громади, які 
підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”. 

 

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту осіб Баранівської міської 
територіальної громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, підтримка їх належного морально – психологічного та 
фінансово – матеріального стану, поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з 



 

 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників 
бойових дій та їх сімей. 

ІІІ. Завдання Програми 
         Налагодження взаємодії громадських організацій та інших юридичних осіб з органами 
місцевого самоврядування  у сфері підтримки громадян Баранівської  міської територіальної 
громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”. 
         Формування позитивного ставлення до ветеранів війни, членів їх родин, патріотичне 
виховання молоді територіальної громади. 
        Увіковічення  пам’яті загиблих ветеранів війни. 

ІV. Результати реалізації Програми 
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту 
визначених категорій громадян, поліпшить соціально-психологічний клімат у суспільстві та 
родинах, дасть можливість отримати додаткові гарантії та адресні допомоги, сприятиме 
вирішенню медичних, соціально-побутових питань, зменшенню соціальної напруги в 
суспільстві та зміцненню довіри до влади. 

V. Джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Баранівської міської 
територіальної громади та інших джерел, не заборонених  законодавством. 
 

VI. Напрями реалізації та заходи Програми 
 

№ 
з/п 

Перелік заходів Програми Категорії осіб / 
отримувачі 
соціальної 
допомоги 

Прогнозована 
періодичність 

надання 
соціальної 
допомоги, 

інших 
соціальних 

заходів на рік 

Відповідальні 
виконавці 

заходу 
Програми 

1 2 3 5 6 
1.Соціальна підтримка та надання соціальних послуг ветеранам. 

1.1 Проведення  обстеження 
матеріально-побутових 
умов проживання ветеранів 
війни, праці, військової 
служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ,  громадян 
похилого віку. Виявлення та 
узагальнення проблем і 
потреб ветеранів, вжиття 
заходів щодо їх поетапного 
вирішення. 

Ветерани 
війни та особи, 

на яких 
поширюється 

чинність 
Закону 

України “Про 
статус 

ветеранів 
війни, гарантії 
їх соціального 

захисту” 

За потребою Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради 

1.2 Надання натуральної 
адресної допомоги до Дня 
Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 
ветеранам, які зареєстровані 
на території Баранівської 
міської територіальної 
громади 

Особи з 
інвалідністю 

внаслідок 
війни 

 

В межах 
фінансових 

можливостей 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради Учасники 

бойових дій 
 

Учасники 
війни 



 

 

Сім’ї загиблих 
(померлих) 
ветеранів 

війни 
1.3 Надання  ветеранам Другої 

світової війни, які 
опинилися у скрутному 
становищі і потребують 
невідкладної допомоги, 
цільової матеріальної 
допомоги за заявами. 

Ветерани 
війни 

відповідно до 
Законів 

України “Про 
статус 

ветеранів 
війни, гарантії 
їх соціального 

захисту”  

В межах 
фінансових 

можливостей 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.4 Надання послуг 
спецавтотранспорту 
ветеранам та представникам 
ветеранських організацій, 
які мають проблеми з 
опорно - руховим апаратом,  
для відвідування та участі у 
запланованих масових 
заходах  

Ветерани та 
представники 
ветеранських 
організацій 

За потребою Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.5 Надання соціальних послуг 
одиноким учасникам 
бойових дій, які є особами з 
інвалідністю І та ІІ групи 
згідно діючого 
законодавства 

Учасники 
бойових дій, 

які є особами з 
інвалідністю І 

та ІІ групи 

За потребою Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.6 Надання соціальних послуг 
одиноким пенсіонерам, які є 
членами сімей загиблих 
(померлих) учасників 
бойових дій та опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

Одинокі 
пенсіонери, які 

є членами 
сімей загиблих 

(померлих) 
учасників 

бойових дій 

За потребою Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

1.7 Надання безкоштовної 
первинної правової 
допомоги щодо захисту прав 
членів сімей загиблих 
учасників бойових дій 

Члени сімей 
загиблих 
учасників 

бойових дій 

За потребою Відділ 
юридичної 
роботи та 

управління 
персоналом 
Баранівської 
міської ради 

1.8 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань 
ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність 
яких має соціальну 
спрямованість. 

Відокремлений 
підрозділ 

організації 
ветеранів 
України у 

м.Баранівка 

В межах 
фінансових 

можливостей 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

2.Організація культурно-масових заходів. 

2.1 Проведення культурно-
мистецьких заходів для 
учасників бойових дій та 
членів сімей загиблих 
учасників бойових дій 

Учасники 
бойових дій  

 Сім’ї загиблих 
учасників 

бойових дій 

За потребою Відділ 
культури, 

сім’ї, молоді 
та спорту 

Баранівської 
міської ради 



 

 

3.Інформаційно-просвітницька робота. 

3.1 Організація зустрічей учнів 
з учасниками бойових дій та 
волонтерами 

 За потребою Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради; 
Громадські 
організації 

3.2 Проведення  уроків пам’яті, 
засідань круглих столів, 
лекцій, виховних годин, 
бесід, вечорів, виставок 
малюнків та інших 
тематичних заходів, 
присвячених вшануванню 
пам’яті захисників 

 За потребою Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради; 
Громадські 
організації 

3.3 Висвітлення заходів 
засобами масової інформації  

 За потребою Засоби 
масової 

інформації 
 

3.4 Створення в музейних та 
бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених 
героїзму учасників бойових 
дій 

 За потребою Відділ 
культури, 

сім’ї, молоді 
та спорту 

Баранівської 
міської ради  

 
 

Секретар ради                                                                Володимир Заремба 

  



 

 

ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання  

 
5 березня 2021 року                                                                                         №  ____ 
 
Про внесення змін до рішення 3 сесії  
8 скликання Баранівської міської ради №69 «Про затвердження 
комплексної програми соціальної підтримки  
учасників антитерористичної операції (операції 
об’єднаних сил) та членів їх сімей  
на 2021-2023роки 
 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій  та з метою соціального захисту відповідної категорії 
населення на території Баранівської міської територіальної громади, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №69 від 24 
грудня 2020року «Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 2021-2023роки», 
доповнивши розділ V «Напрями реалізації та заходи Програми» пунктом 28 згідно додатку.  
2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого бюджету 
для фінансування даної Програми на 2021-2023 роки. 
4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина Н.В.) 
щорічно інформувати про хід виконання Програми до 15 січня . 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  гуманітарних 
питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), на постійну комісію з питань 
бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку  
(Демчишина І.І.) . 
 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



 

 

 
Додаток  

до рішення  
7 сесії 8 скликання  

від 05.03.2021 року № 

                             V. Напрями реалізації та заходи Програми 

№ з/п Перелік заходів 
Програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування 
(вартість), 
тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

… … … … … … 
28. Фінансова підтримка 

громадських 
об’єднань ветеранів і 
осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має 
соціальну 
спрямованість 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради,  
громадські 
організації 

Бюджет 
Баранівської 
територіальної 
громади 

В межах 
фінансових 
можливостей 

Поліпшення 
ефективності 
взаємодії 
органів 
місцевого 
самоврядування 
з громадськими 
організаціями з 
метою 
посилення 
соціального 
захисту 
ветеранів та 
учасників АТО 
(ООС), членів 
їх сімей 

 

 

 
 
  



 

 

ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання  

 
5 березня 2021 року                                                                                         №   
 
Про внесення змін до рішення 17 сесії  
8 скликання Баранівської міської ради №799 «Про затвердження 
Програми соціального захисту громадян, які  
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
на 2018-2022роки» 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій  та з метою соціального захисту відповідної категорії 
населення на території Баранівської міської територіальної громади, міська рада   

 
ВИРІШИЛА: 
 

            1. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №799 «Про 
затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022роки», доповнивши розділ І. «Соціальний захист»   
завдань і заходів виконання Програми додатковою строкою згідно додатку.  

2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з місцевого 
бюджету для фінансування даної Програми на 2021-2022 роки. 

4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина 
Н.В.) щорічно інформувати про хід виконання Програми до 15 січня . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  
гуманітарних питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), на постійну 
комісію з питань бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку  (Демчишина І.І.) . 
 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                        

 

 

 

 

 

                                              



 

 

 Додаток до рішення 7 сесії  

8 скликання від 05.03.2021р. № 

                             ЗАВДАННЯ  І  ЗАХОДИ 
                                виконання Програми 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Головні 
виконавці, 
розпорядники 
коштів 

Джерела 
фінансування 
(державний, 
обласний, 
районний, 
міський, інші 
бюджети) 

Прогнозований 
обсяг 
фінансових 
ресурсів для 
виконання 

                                          І. Соціальний захист 
… … … … … 
Фінансова 
підтримка 
громадських 
об’єднань 
ветеранів і 
осіб з 
інвалідністю, 
діяльність 
яких має 
соціальну 
спрямованість 

Поліпшення  
ефективності 
взаємодії органів 
місцевого 
самоврядування  з 
громадськими 
організаціями з 
метою посилення 
соціального 
захисту 
відповідної 
категорії 
населення 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливостей 

 

 
  



 

 

проект 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія  8 скликання  

5 березня 2021 року       №   
 
Про внесення змін до рішення 44 сесії 7 
скликання від 05.06.2020 року № 2886 «Про 
утворення Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської міської  ради із 
віддаленими робочими місцями та 
затвердження Положення й графіків їх 
роботи» 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту  2 частини 11 статті 12 Закону України «Про адміністративні 
послуги», враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності та депутатської етики, міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А:  

1. Внести зміни до рішення 44 сесії 7 скликання від 
05.06.2020 року №2886 «Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг Баранівської міської ради із віддаленими 
робочими місцями та затвердження Положення й графіків їх роботи» 
виклавши додаток 3 в новій редакції (додається). 

2. Внести зміни до інформаційних та технологічних 
карток щодо графіку роботи центру надання адміністративних послуг 
міської ради, затверджених рішенням 5 сесії 8 скликання від 
26.01.2021 №130. 

3. Вважати таким, що втратив чинність п.5 рішення 44 
сесії 7 скликання від 05.06.2020 року №2886. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
постійну комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської 
етики (Макухівський В.В.) 

 
 
Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
  
 
 



 

 

 
  Додаток 3 
до рішення  7 сесії  
8 скликання міської ради  
від 05.03.2021 р.  №  
 

ГРАФІК РОБОТИ 
Центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, 
розташованого за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка, Новоград-
Волинський  район, Житомирська область, Україна, 12701 

 
ДНІ ТИЖНЯ 

 
Режим роботи 

відділу організації 
надання 

адміністративних 
послуг міської 

ради 

ГОДИНИ 
ПРИЙОМУ 

Понеділок 08.00 – 17.00  08.30 - 16.30 
Вівторок 08.00 – 17.00  08.30 - 16.30 
Середа 08.00 – 17.00  08.30 - 16.30 
Четвер 08.00 – 20.00  08.30 - 20.00 
П’ятниця 08.00 – 17.00  08.30 - 16.30 
Субота 08.00 – 15.00   08.00 – 15.00 
Неділя вихідний 

ЦНАП  працює без перерви на обід 
 

ГРАФІК РОБОТИ 
віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради, розташованих за адресами:  вул. Промислова, 3, 
смт. Полянка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, Україна, 
12742; вул. Поліська, 24, с. Глибочок, Новоград-Волинський, Житомирська 
область, Україна,12745; вул.  Новоград-Волинська, 88а, с. Рогачів, Новоград-
Волинський район, Житомирська область, Україна, 12717; вул. Центральна, 
48, с. Кашперівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 
Україна, 12741.  
 

ДНІ ПРИЙОМУ 
 

ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

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

Перерва на обід 13.00-14.00 
Секретар ради      Володимир ЗАРЕМБА 



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                     №  
 
Про безкоштовну передачу архівних  
документів на зберігання в 
 КП «Трудовий архів Баранівського району» 
 
   Відповідно до ст.43 п.2 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи клопотання Баранівської районної державної 
адміністрації від 18.02.2021 року  №02-42/39 та рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та комунальної власності, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
   У зв’язку із закінченням ліквідаційної процедури надати дозвіл 
комунальному підприємству «Трудовий архів Баранівського району» на 
прийняття архівних документів  Баранівської райдержадміністрації та її 
структурних підрозділів без проведення повної оплати за зберігання 
документів.  
 
 
 

        
  Міський голова                      Олександр МІГЕЙ 
 

  



 

 

ПРОЕКТ 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

7 сесія 8 скликання 
 

5 березня 2021 року                                                                  № ______ 
 
Про затвердження Порядку забезпечення  
харчування учасників спортивних заходів 
місцевого рівня, грошових норм 
витрат на забезпечення харчування  
учасників спортивних заходів 
та норми витрат на нагородження  
переможців і  призерів спортивних заходів 

Керуючись статтями 25, 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», постановами Кабінету 
Міністрів України від 06.02.1992 р. № 63 «Про впорядкування фінансування та 
матеріального забезпечення у галузі спорту», від 18.09.2013 р. № 689 «Про 
затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та 
міжнародного рівня», наказами Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 
р. № 144 «Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів 
спортивних змагань державного рівня», від 27.01.2014 р. № 146 «Про затвердження 
грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних 
заходів», рішенням двадцять дев’ятої сесії Баранівської міської ради від 12.03.2019 
року № 1751 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в 
Баранівській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки», з метою 
посилення на території Баранівської міської ради соціального захисту спортсменів 
(здобувачів освіти), тренерів, спортивних суддів, інших учасників спортивних 
заходів, створення належних умов для підготовки та успішного виступу спортсменів 
(здобувачів освіти) Баранівської міської ради на обласних, державних та міжнародних 
змаганнях та проведення спортивних змагань, Баранівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням учасників спортивних 
заходів за рахунок коштів місцевого бюджету Баранівської міської ради (додаток 1). 

2. Затвердити грошові добові норми витрат на забезпечення харчування 
учасників спортивних заходів (додаток 2). 

3. Затвердити норми витрат на нагородження переможців та призерів 
спортивних заходів (додаток 3). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики  

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



 

 

                                    Додаток 1 
                                                                           до рішення 7 сесії 8 скликання 

                                                      Баранівської міської ради 
                                                        від 05.03.2021 р. № ____ 

 
Порядок 

забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського бюджету  
учасників спортивних заходів 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок коштів 
міського бюджету (далі – бюджетні кошти) учасників спортивних заходів 
місцевого, обласного та всеукраїнського рівня (далі – спортивні заходи). 

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за 
рахунок бюджетних коштів, належать: 

2.1. Спортивні заходи, включені до Календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних змагань відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради на відповідний рік, затвердженого начальником 
відділу.  

2.2. Спортивні заходи, що проводяться Департаментом культури, молоді та 
спорту Житомирської обласної державної адміністрації, обласними 
федераціями з видів спорту. 

2.3. Спортивні заходи, що проводяться Міністерством молоді та спорту, 
Всеукраїнськими федераціями з видів спорту. 

3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивно-масових заходів 
забезпечуються харчуванням такі їх учасники: 

 - спортсмени (здобувачі освіти), вихованці ДЮСШ, тренери, спортивні судді 
та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення таких заходів 
(керівники заходів, допоміжні та обслуговуючі працівники, що забезпечують їх 
проведення), які відповідно до положень (регламентів) про проведення 
зазначених заходів входять до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом 
організатора, що проводить спортивний захід. 

4. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється 
відповідно до норм витрат шляхом: 

- перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки або виплати таких 
коштів готівкою учасникам спортивних заходів, які забезпечують себе 
харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону 
харчування. 

5. Під час участі спортсменів (здобувачів освіти), вихованців ДЮСШ, тренерів 
та інших учасників спортивних заходів Баранівської міської ради, що включені 
до списку їх учасників у спортивних заходах обласного та міжобласного рівня, 
включених до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
змагань відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради на 
відповідний рік, здійснюється забезпечення їх харчуванням відповідно до цього 



 

 

Порядку та граничних добових норм витрат на харчування учасників 
спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету в межах асигнувань на 
відповідний рік. 

6. У разі участі спортсменів та тренерів громади у чемпіонатах України, 
розіграшах Кубків України, інших офіційних всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях, включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів громади на відповідний рік, на яких спортсмени, тренери та 
інші учасники спортивних заходів не забезпечуються харчуванням за кошти 
обласного або державного бюджету, то забезпечення їх харчуванням 
здійснюється відповідно до цього Порядку та граничних добових норм витрат 
на харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів міського 
бюджету в межах асигнувань на відповідний рік. 

7. Усі видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок коштів 
міського бюджету в межах асигнувань на відповідний рік, відповідно до 
затверджених грошових добових норм витрат на харчування учасників 
спортивних заходів.  

 

 

Секретар ради                                                         Володимир ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 

                                Додаток 3 
                                                                           до рішення 7 сесії 8 скликання 

                                                      Баранівської міської ради 
                                                        від 05.03.2021 р. № ____ 

Норми витрат на нагородження переможців  
та призерів спортивних заходів 

         1. Наведені нижче Норми витрат на нагородження переможців та призерів 
спортивних заходів застосовуються для визначення граничного розміру 
видатків учасникам спортивних заходів і фінансуються в межах асигнувань 
передбачених на проведення заходів. 

        2. Видатки на проведення заходу розраховуються, виходячи з місця його 
проведення, кількості учасників та тривалості заходів і здійснюється в межах 
видатків затверджених відповідними кошторисами. 

         3. Норми на нагородження переможців та призерів спортивних змагань           
(в гривнях): 

3.1. При проведенні комплексних спортивних заходів до 1500 

3.2. При проведенні міських спортивних заходів та турнірів на 
команду 

до 1000 

Особисті:  

за І місце до 500 

за ІІ місце до 400 

за ІІІ місце до 300 

         4. У відповідності до норм витрат вказаних у п. 3 даних, переможці і 
призери змагань нагороджуються речовими призами чи грошовими 
винагородами. Придбання призів для нагородження здійснюється у 
безготівковому порядку або (у виключних випадках) за готівку. 

         5. При проведенні нетрадиційних заходів (масових і міжнародних 
пробігів, матчевих зустрічей, професійних конкурсів, урочистих зустрічей, 
вечорів вшанування, заходів з нагоди визначних і пам’ятних дат чи визначних 
досягнень, інших нетрадиційних заходів), норми витрат для нагородження 
переможців і призерів чи вшанованих осіб встановлюються кожного разу 
окремо при складанні кошторису, виходячи з фінансових можливостей. 
Кошториси на фінансування таких заходів (при фінансуванні яких 
перевищуються затверджені норми витрат) в обов’язковому порядку письмово 
погоджуються чи затверджуються рішенням виконкому Баранівської міської 
ради. 

         6. Обмеження норм витрат на нагородження переможців і призерів 
спортивних заходів (в тому числі нетрадиційних) не поширюється на кошти, які 
надходять від спонсорів або з позабюджетних джерел.  

Секретар ради                                                            Володимир ЗАРЕМБА  



 

 

Додаток 2 
                                                                   до рішення 7 сесії 8 скликання                                 

Баранівської міської ради                                                                       
від 05.03.2021 р. № ____ 

 

 
Грошові добові норми витрат 

на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, грн. 

Вид спорту Учасники 
спортивних 

заходів 

 

 

Спортивні 
заходи, що 

проводяться на 
території 

Баранівської 
територіальної 

громади, 
навчально-
тренувальні 

збори з 
підготовки 
обласних 

змагань (грн.) 

Спортивні заходи обласного та 
міжобласного рівня, навчально-
тренувальні збори з підготовки 

Всеукраїнських   
та Міжнародних спортивних 

змагань  
Чемпіонати, 

відкриті 
турніри, турніри 

першості, 
матчеві зустрічі, 

Спартакіади, 
спортивні ігри, 

фестивалі, 
відкриті 

чемпіонати міст 
тощо (грн.)  

Чемпіонати та 
кубки з видів 

спорту 
(відкриті, 
командні, 
особисті, 

відбіркові, 
особисто-
командні 

тощо ) (грн.)  

Всі види спорту Спортсмени  
(здобувачі освіти)  

До 80 До 100 До 200 

Тренери, 
спортивні судді та 

інші учасники 
спортивних 

заходів  

До 100 До 100 До 200 

Фізкультурно-
оздоровчі та всі 
види спортивно-
масових заходів  

Спортсмени  
(здобувачі освіти)  

До 80   

Спортивні судді 
та інші учасники 

спортивних 
заходів  

До 100   

 

 

Секретар ради                                                              Володимир ЗАРЕМБА 

  



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                     РІШЕННЯ 
                                                7 сесія 8 скликання  
 
5 березня  2021 року                                                                             №  ____ 
 
Про затвердження моніторингового звіту  
щодо виконання Плану дій зі сталого  
енергетичного розвитку та клімату   
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади до 2030 року 
(за 2018-2020 роки) 
 

З метою виконання зобов’язань, передбачених приєднанням до 
європейської ініціативи «Угода мерів» (рішення міської ради від 12.10.2017р. 
№594) та Планом дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року (затверджений 
рішенням міської ради від 21.06.2018р. №1170),   Баранівська міська рада 
 
ВИРІШИЛА  

1. Затвердити моніторинговий звіт щодо виконання Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2030 року за період 2018-2020 років (додається). 
  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради            Нечипорука 
Д.В. та постійну комісію міської ради з питань з питань екології, благоустрою 
та  житлово-комунального господарства (Козачок С.Т.). 
 
 

Міський голова      Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

Проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8-го скликання 

 
5 березня 2021 року №  

Про затвердження Положення 
про громадську приймальню 
депутатів Баранівської міської 
ради 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою 
забезпечення умов для ефективного здійснення депутатами своїх 
повноважень у виборчих округах, враховуючи зауваження та доповнення 
депутатів щодо проекту Положення «Про громадську приймальню депутатів 
Баранівської міської ради», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
3. Затвердити Положення «Про громадську приймальню депутатів 

Баранівської міської ради»  (додаток 1). 
4. Доручити секретарю Баранівської міської ради відповідно до 

Положення «Про громадську приймальню депутатів Баранівської міської 
ради» забезпечити створення та функціонування у виборчих округах 
депутатів Баранівської міської ради  приймалень.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики Баранівської 
міської ради 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

                                                                          
  



 

 

                                                                                Додаток 
до рішення 7 сесії  

восьмого скликання  
Баранівської міської ради 

                                                                           від 05.03.2021 року № _____ 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про громадську приймальню депутатів Баранівської міської 

ради 
1. Загальні положення 
1.1. Громадська приймальня депутатів Баранівської міської ради (далі по 

тексту - громадська приймальня) створюється для забезпечення ефективного 
здійснення депутатами Баранівської міської ради своїх обов’язків щодо роботи 
з виборцями (громадянами територіальної громади) відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

1.2. Громадська приймальня у своїй роботі керується Конституцією 
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», Європейською 
хартією про місцеве самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а 
також цим Положенням. 

1.3. Шляхом організації роботи громадської приймальні депутати міської  
ради працюють безпосередньо з виборцями, іншими громадянами. 

1.4. Громадська приймальня забезпечує безперервний зв'язок між 
виборцями та депутатами Баранівської міської ради, є однією із форм 
громадського контролю за діяльністю депутатів Баранівської міської ради. 

1.5. Основною метою діяльності громадської приймальні є сприяння 
забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів 
громадян. 

1.6. Діяльність приймальні ґрунтується на принципах верховенства права 
та законності і здійснюється в межах виборчого округу депутатів Баранівської 
міської ради. 

2. Завдання громадської приймальні 
2.1. Основним завданням громадської приймальні є сприяння депутатами 

Баранівської міської ради виборцям та територіальній громаді у вирішенні їхніх 
проблем. 

2.2. Шляхом організації роботи громадської приймальні депутати 
Баранівської міської ради:  

визначають і оприлюднюють дні та години особистого прийому громадян 
депутатами Баранівської міської ради; 

ведуть прийом виборців, інших громадян;  
ведуть реєстрацію звернень та заяв; 
сприяють вирішенню законних вимог громадян;  
надають їм консультації та юридичну допомогу; 
підтримують зв’язок з громадянами, трудовими колективами підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, органами державної 
влади та місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, 



 

 

розташованими на території Баранівської міської ради; 
ведуть облік соціально незахищених громадян;  
інформують виборців про роботу Баранівської міської ради та її органів, 

про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших 
програм, міського бюджету, рішень Баранівської міської ради і доручень 
виборців; 

вивчають громадську думку, потреби населення, інформують про них 
Баранівську міську раду та її органи, беруть безпосередню участь у їх 
вирішенні. 

 
3. Повноваження громадської приймальні 
3.1. Під час роботи в громадській приймальні депутат міської ради: 

 збирає заяви та звернення мешканців, узагальнює їх, веде 
листування;  

 вживає передбачені законом заходи для задоволення вимог 
громадян;  

 допомагає у створенні органів самоорганізації населення; 
 організовує прийом виборців; 
 узагальнює пропозиції щодо планів та програм соціально-

економічного розвитку, якості надання житлово- комунальних та 
соціально-культурних послуг жителям територіальної громади;  

 сприяє висвітленню у засобах масової інформації проблем 
територіальної громади, діяльності депутатів Баранівської міської 
ради, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації 
населення. 

3.2. В громадській приймальні депутати  ради зобов’язані: 
- вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись 

до громадської приймальні; 

- дотримуватись Конституції України, інших нормативно-правових актів 
та міжнародних договорів; 

- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина; 

- приймати осіб, які звернулися до громадської приймальні, та розглядати 
порушені ними питання; 

- консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи 
вирішення питання;  

- дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні 
з особою, що звертається; 

- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій 
у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів 
особи, вимог законодавства;  



 

 

- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома 
під час звернення громадянина, у ході розгляду справи;  

- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. 

3.3. В ході здійснення прийому в громадській приймальні депутату  
забороняється: 

- відмовляти виборцям та іншим громадянам у їх прийомі; 
- відмовляти у прийнятті та розгляді звернень, посилаючись на політичні 

погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність 
громадянина; 

- направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 
особам, дії чи рішення яких оскаржуються; 

- переслідувати громадян за подання скарг або критику окремих посадових 
осіб, а також окремих депутатів Баранівської міської ради; 

- примушувати громадян до подання ними власних або колективних 
звернень з будь-яких питань; 

- примушувати громадян до участі в акціях з будь-яких питань;  
- розголошувати одержані із звернень та заяв відомості про особисте життя 

громадян без їх згоди;  
- розголошувати одержану із звернень та заяв громадян інформацію, яка 

ущемляє права і законні інтереси громадян; 
- з'ясовувати дані про особу громадянина, які не стосуються його звернення 

або заяви;  
- розголошувати прізвища, місця проживання та роботи громадян (авторів 

звернень) без їх згоди. 
 
4. Організація роботи громадської приймальні 
4.1. Роботу громадської приймальні організовує відділ організаційної 

роботи Баранівської міської ради. 
4.2. У роботі громадської приймальні беруть участь депутати Баранівської  

міської ради та за згодою  
- депутати Новоград - Волинської районної ради; 
- депутати Житомирської обласної ради; 
- депутати Верховної Ради України; 
помічники-консультанти депутатів ради. 
4.3. В громадській приймальні здійснюється прийом громадян депутатами 

міської  ради згідно з оприлюдненим графіком роботи. 
4.4. Графік роботи громадської приймальні (додаток 2) та Порядок роботи 

громадської приймальні оприлюднюється на офіційному сайті Баранівської 
міської ради, а також вивішується в приміщенні, у якому розміщена громадська 
приймальня, в місцях, зручних для вільного огляду. 

4.5. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до 



 

 

громадської приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми 
реєстрації (додаток 2), визначеною Інструкцією з діловодства за зверненнями 
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях 
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 

4.6. Питання, з якими звертаються особи, вирішуються під час прийому в 
день їх звернення з урахуванням часу роботи громадської приймальні, або у 
визначені Законом України «Про звернення громадян» строки. 

 
5. Припинення діяльності громадської приймальні 
5.1. Припинення діяльності громадської приймальні здійснюється:  
- за рішенням Баранівської міської ради у разі невідповідності діяльності 

громадської приймальні вимогам даного Положення або чинного законодавства 
України; 

- за особистою заявою депутата; 
- після обрання нового складу Баранівської міської ради. 
 
 

Секретар міської ради                                                  Володимир ЗАРЕМБА



 

 

Додаток 1 
до Положення про 
громадську приймальню 
депутатів 
Баранівської міської ради 

Зразок 
 

ГРАФІК 
роботи громадської приймальні  

депутатів Баранівської міської ради 
 
 

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові депутата Час прийому 
   

 
 

ГРАФІК 
роботи громадської приймальні  

депутата Житомирської обласної ради 
 

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові депутата Час прийому 
   

 
 

ГРАФІК 
роботи громадської приймальні  

депутатів Новоград – Волинської районної ради 
 

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові депутата Час прийому 
   

 
 

ГРАФІК 
роботи громадської приймальні  

депутата Верховної Ради України 
 

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові депутата Час прийому 
   

 
 
 

Секретар міської ради                                                  Володимир ЗАРЕМБА 

 

 

                                                                   



 

 

                                                                   Додаток 2 
до Положення про 

громадську приймальню 
депутатів Баранівської 

міської ради 

Зразок 
 

 

 

ЖУРНАЛ 
реєстрації звернень осіб  

до громадської приймальні  
депутатів Баранівської міської ради 

 
№ 
з/п 

Дата 
прийому 

Хто 
приймає 

Прізвище, ім’я, 
по батькові, 
адреса, місце 

роботи, категорія 
(соціальний стан) 

заявника 

Порушені 
питання 

(короткий 
зміст) 

Наслідки 
вирішення, дата 

одержання 
відповіді 

      

 
 
 
Секретар міської ради                                                    Володимир ЗАРЕМБА 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про затвердження старости 
Першотравенського старостинського округу  
Баранівської міської ради 

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити старостою Першотравенського старостинського округу 
Баранівської   міської ради  Цимбалюка Івана Івановича.   

 
2. Уповноважити Цимбалюка Івана Івановича, старосту 

Першотравенського  старостинського округу як посадову особу органу 
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 
першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території селища 
Першотравенськ. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 

 

 

 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про затвердження старости 
Ялишівського старостинського округу  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити старостою Ялишівського старостинського округу 
Баранівської   міської ради  Коржовського Миколу Йосиповича. 

   
2. Уповноважити Коржовського Миколу Йосиповича, старосту 

Ялишівського  старостинського округу як посадову особу органу місцевого 
самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 
37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Ялишів, Явне, Лісове.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 

 

 

 

 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про затвердження старости 
Полянківського старостинського округу  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити старостою Полянківського старостинського округу 
Баранівської   міської ради  Ільчук Любов Володимирівну.   
 

2. Уповноважити Ільчук Любов Володимирівну, старосту 
Полянківського  старостинського округу як посадову особу органу 
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 
першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території селища 
Полянки.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 

 

 

 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про затвердження старости 
Берестівського старостинського округу  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити старостою Берестівського старостинського округу 
Баранівської   міської ради  Закусило Надію Іванівну.   
 

2. Уповноважити Закусило Надію Іванівну, старосту 
Берестівського  старостинського округу як посадову особу органу 
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 
першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл 
Берестівка, Мирославль.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 

 

 

 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про затвердження старости 
Вірлянського старостинського округу  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити старостою Вірлянського старостинського округу 
Баранівської   міської ради  Козира Миколу Васильовича.   
 

2. Уповноважити Козира Миколу Васильовича, старосту 
Вірлянського  старостинського округу як посадову особу органу місцевого 
самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою 
статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Вірля, 
Климентіївка.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 

  



 

 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
 
05 березня 2021 року                                                                                   № ______ 
 
Про внесення змін до рішення  
1 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради №13 від 24.11.2021 року  
«Про затвердження персонального  
складу виконавчого комітету  
Баранівської міської ради» 
 

Керуючись статтею 25, пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 4 
статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із 
кадровими змінами, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести зміни до рішення 1-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 24.11.2020 року № 13 «Про затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Баранівської міської ради», а саме:  

1.1. Виключити з персонального складу виконавчого комітету Баранівської 
міської ради: 

- Піщанецьку Л.О. – в.о.старости Першотравенського старостинського 
округу; 

- Лавренчука А.М. – в.о. старости Ялишівського старостинського округу. 
1.2. Включити до персонального складу виконавчого комітету 

Баранівської міської ради: 
- Коржовського М.Й. – старосту Ялишівського старостинського округу. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 



 

 

ПРОЕКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                     №  
Про дострокове припинення повноважень 
депутата Баранівської міської ради 
Собецької-Муравської А.І.   
 

Розглянувши особисту заяву депутата Баранівської міської ради 
Собецької-Муравської Анни Іванівни від 24 лютого 2021 року про складання 
нею депутатських повноважень, відповідно до пункту 10 частини 1  статті 43, 
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 
частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська  
рада  

 
 ВИРІШИЛА: 

 
1. Достроково припинити повноваження депутата Баранівської міської ради 

восьмого скликання  Собецької-Муравської Анни Іванівни у зв’язку із 
особистою заявою. 

2. Виключити депутата місцевої ради Собецьку-Муравську Анну Іванівну зі 
складу постійної комісії з питань екології, благоустрою та житлово-
комунального господарства. 

3.  Копію рішення міської ради направити Баранівській територіальній 
виборчій комісії Новоград-Волинського району Житомирської області. 

 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 
 

  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
5 березня 2021 року                                                                     № ______ 

 
Про внесення змін до  
складу постійних комісій 
Баранівської міської ради  
 
         Керуючись п.2 ч.1 ст.26, ст.47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України», беручи до уваги рекомендації постійних комісій 
Баранівської міської ради  з метою забезпечення  вивчення, попереднього 
розгляду і підготовки питань, які належать до компетенції Баранівської міської 
ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету, 
міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішень  Баранівської  міської ради «Про  утворення 
постійних комісій Баранівської міської ради та затвердження їх 
персонального складу» від 24 листопада 2020 року №15 та «Про початок 
повноважень депутата Коробенка І.Д.» від 25 грудня 2020 №63, а саме: 

1.1. Виключити із складу постійної земельної погоджувальної комісії та 
включити до складу постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку - Осташевську Н. Ю.  

1.2. Виключити із складу постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку та включити до складу 
постійної земельної погоджувальної комісії – Коробенка І.Д.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти секретаря Баранівської 
міської ради Зарембу Володимира Григоровича. 

 

 
 
Міський голова                                                               Олександр    МІГЕЙ 

  



 

 

 Проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня  2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
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 земельної погоджувальної комісії, 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. Коротюк Олені Олексіївні, яка проживає по вул.Соборна,48 кв.11, в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0025 га для будівництва 
індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в 
м.Баранівка, вул.Соборна,48-В, Баранівського району, Житомирської області. 

1.2. Кінерту Миколі Миколайовичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Вишнева,7, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,3500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Рогачів,Баранівського району Житомирської області.
 1.3. Ковальчуку Миколі Анатолійовичу , який проживає в м.Баранівка 
2пров.Гагаріна,8, Житомирської області, орієнтовною площею 0,13 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка (район Заріччя), Житомирської області. 

1.4. Цимбалюку Миколі Олександровичу , який проживає в с.Табори Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд із земель житлової 
та громадської забудови розташованої в межах с.Табори, 2пров.Лесі Українки,5,  
Баранівського району, Житомирської області. 

1.5. Шипі Павлу Миколайовичу , який проживає в с.Климентіївка, 
вул.В.Новіцького,9, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,35 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 



 

 

призначення розташованої в межах с.Климентіївка,  Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.6. Пушанко Марії Матвіївні , яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

 1.7. Шипі Ганні Іванівні , яка проживає в с.Климентіївка, вул.В.Новіцького,9, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,30 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
розташованої в межах с.Климентіївка,  Баранівського району, Житомирської області.      

  1.8. Гнітецькій Галині Іванівні , яка проживає в с.Лісове, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення розташованої в межах 
с.Лісове,  Баранівського району, Житомирської області. 

1.9. Касянчуку Сергію Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.10. Касянчуку Володимиру Петровичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.11. Іщук Ганні Володимирівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.12. Касянчук Олені Володимирівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.13. Зінчуку Сергію Сергійовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.14. Осіпчуку Валерію Валентиновичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.15. Ткачовій Ользі Микитівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.16. Юзепчуку Олександру Андрійовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 



 

 

1.17. Савчуку Ярославу Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.18. Дейнеці Михайлу Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.19. Пантусу Миколі Вікторовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.20. Яценко Людмилі Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.21. Морозу Андрію Ігоровичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.22. Шульзі Михайлу Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.23. Корнійчук Наталії Сергіївні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.24.Касянчук Тетяні Степанівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.25. Ковальчуку Івану Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.26. Нестерук Любові Володимирівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.27. Дубравському Сергію Вікторовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 



 

 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.28. Іщук Катерині Іванівні, яка проживає в с.Глибочок, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.29. Іщуку Володимиру Вікторовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.30. Ковальчук Лідії Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.31. Ковальчуку Івану Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.32. Ільчук Ганні Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район стадіону) Баранівського району, Житомирської області. 

1.33. Вітюку Олександру Володимировичу , який проживає в с.Глибочок 
вул.Мічуріна,69, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і 
споруд із земель житлової та громадської забудови розташованої в межах с.Глибочок, 
вул.Мічуріна,69,  Баранівського району, Житомирської області. 

1.34. Бризіцькому Анатолію Станіславовичу , який проживає в смт.Полянки 
вул.Л.Українки,36, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і 
споруд із земель житлової та громадської забудови розташованої в межах смт.Полянки, 
вул.Польова,  Баранівського району, Житомирської області. 

1.35. Шевчуку Дмитру Вікторовичу, який проживає в с.Стара Гута, вул.Лесі 
Українки,103, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами с.Стара Гута 

. 1.36. Заєць Любові Василівні, яка проживає в м.Баранівка 1пров.Ярослава 
Мудрого,19, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.37. Заєць Тетяні Василівні, яка проживає в м.Баранівка 1пров.Ярослава 
Мудрого,19, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.38. Зуєву Владиславу Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,31 кв.9, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 



 

 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район Табори), Житомирської області. 

1.39. Вороб’єнко Ірині Василівні, яка проживає в м.Баранівка, 1пров.Садовий,5, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
м.Баранівка (район Табори), Житомирської області. 

1.40. Муравській Оксані Олександрівні, яка проживає в с.Кашперівка, 1пров.8 
Березня,1, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район Табори), Житомирської області. 

1.41. Муравськійї Софії Олександрівні, яка проживає в с.Кашперівка, 1пров.8 
Березня,1, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район Табори), Житомирської області. 

1.42. Тимчуку Максиму Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
вул.шкільна,8, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.43. Морі Юлії Романівні, яка проживає в смт.Полянка, вул.Заводська,55, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.44. Захарчук Галині Петрівні, яка проживає в с.Смолдирів вул.Шевченка,22, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,7500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Іванівка, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.45. Богуну Віктору Олександровичу, який проживає в с.Смолдирів вул.Лесі 
Українки,9, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,7500 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.46. Радчуку Олександру Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів 
вул.Лугова,9, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.47. Турчину Івану Леонідовичу, який проживає в с.Смолдирів 
вул.Першотравнева,34, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.48. Лукянчук Наталії Анатоліївні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.49. Брезіцькому Віталію Станіславовичу, який проживає в смт.Полянка, 
вул.Заводська,7 кв.2, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1200 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 



 

 

призначення, розташованої в межах смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.50. Брезіцькому Віталію Станіславовичу, який проживає в смт.Полянка, 
вул.Заводська,7 кв.2, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,0100 га для будівництва індивідуального  гаража із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в межах смт.Полянка, Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.51. Сірук Олені Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.52. Дейнеці Володимиру Сергійовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.53. Сацюк Тетяні Володимирівні, яка проживає в с.Радулин, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Мирославль , Баранівського району, Житомирської області. 

1.54. Онищенко Галині Василівні, яка проживає в с.Іванівка, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Іванівка вул.Гагаріна Баранівського району, Житомирської області. 

1.55. Шевчук Ользі Андріївні , яка проживає в с.Табори, вул.Л.Українки,34-В, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд із земель 
житлової та громадської забудови розташованої в межах с.Табори, вул.Л.Українки,34-В,  
Баранівського району, Житомирської області. 

1.56. Сухій Галині Анатоліївні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,5400 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Іванівка , Баранівського району, Житомирської області. 

1.57. Савченко Світлані Карпівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6700 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів , Баранівського району, Житомирської області. 

1.58. Касянчуку Юрію Марковичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,3500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів , Баранівського району, Житомирської області. 

1.59. Брезіцькій Марії Олексіївні, яка проживає в смт.Полянка, вул.Заводська,7 кв.2, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1800 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах смт.Полянка , Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.60. Брезіцькому Анатолію Станіславовичу, який проживає по вул.Лесі Українки,36 
в смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах смт.Полянка. 

1.61. Брезіцькому Анатолію Станіславовичу, який проживає по вул.Лесі Українки,36 
в смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 



 

 

га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах смт.Полянка, . 

1.62. Нероді Сергію Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.63. Мартинюк Ірині Петрівні, яка проживає в с.Мирославль, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 1,8485 га кадастровий номер 
1820680400:02:000:1660 для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Мирославль, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.64. Бочковському Віктору Валентиновичу, який проживає в м.Баранівка 
2пров.Калиновий,14а, Житомирської області, орієнтовною площею 1,8000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені, розташованої за межами м.Баранівка . 

1.65. Касянчуку Петрові Юрійовичу, який проживає по вул.Садовій,1 в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.66. Касянчуку Миколі Юрійовичу, який проживає по вул.Шевченка,9 в 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.68. Бондарчук Надії Петрівні, яка проживає по вул.Першотравневій,33 в 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.69. Шевчуку Ігореві Миколайовичу, який проживає по вул.Східній,137/2 в 
м.Житомирі, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області. 

1.70. Шевчуку Миколі Ігоровичу, який проживає по вул.Шевченка,21 в с.Смолдирів 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

 
1.71. Молотковцю Руслану Миколайовичу, який проживає по вул.Баранівській,9 в 

с.Зеремля Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 1,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.72. Черкавському Олегові Валентиновичу, який проживає по вул.Чижова,19 в 
смт.Полянка Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області. 



 

 

1.73. Гороховій Людмилі Іванівні, яка проживає по вул.Вишневій,35 в с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.74. Нероді Володимиру Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів Баранівського 
району Житомирської області, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Cмолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.75. Радчуку Анатолію Дмитровичу, який проживає в с.Смолдирів Баранівського 
району Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Cмолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.76. Тимчук Ользі Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Шкільна,8 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,5500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Cмолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.77. Олійнику Петрові Петровичу, який проживає в с.Смолдирів Баранівського 
району Житомирської області, орієнтовною площею 0,8000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах с.Cмолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.78. Сухому Петрові Євстафійовичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Лесі 
Українки,16 Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої по вул.Лесі Українки в с.Cмолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.79. Лисюк Катерині Володимирівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Зарічна,74, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по вул.Зарічній в 
м.Баранівка, Житомирської області. 

1.80. Кравчуку Миколі Михайловичу, який проживає в с.Вірля, вул.Яблунева,16, 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області. 

1.81. Кравчук Оксані Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Соборна,43/17, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
с.Смолка, Баранівського району, Житомирської області. 

1.82. Бондарчуку Олександрові Йосиповичу, який проживає в с.Зеремля, 
вул.Овруцька,2, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Зеремля, Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.83. Сікан Оксані Андріївні, яка проживає в с.Берестівка, вул.Шосейна,14, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га (кадастровий номер: 
1820680400:02:000:1759) для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Берестівка, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.84. Захарчук Оксані Сергіївні, яка проживає в м.Старокостянтинові, вул.Садова,20, 
Хмельницької області, площею 1,3017 га (кадастровий номер: 1820685800:04:000:1353) для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 



 

 

призначення, розташованої за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. 

1.85. Отвазі Миколі Петровичу, який проживає по вул.Південна,9 в смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташовано в межах м.Баранівка. 

 
  2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
     
 
 
 
  
  



 

 

Проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня  2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

              
1.1. Трушківській Олені Олексіївні, яка проживає по вул.Леваневського,39 в 

м.Новограді-Волинському Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.2. Плісак Дарії Олександрівні, яка проживає по вул.Леваневського,39 в 
м.Новограді-Волинському Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район колгоспного саду) Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.3. Брезіцькій Валентині Миколаївні, яка проживає по вул.Лесі Українки,36 в 
смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах смт.Полянка. 

1.4. Брезіцькій Валентині Миколаївні, яка проживає по вул.Лесі Українки,36 в 
смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 га 
для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах смт.Полянка, . 

 
  2. 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  



 

 

протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 13,8985 га (кадастровий номер: 
1820600000:04:000:0191). 
            1.1 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 м.Баранівка 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Стельмаху Руслану Вікторовичу, який проживає по вул.Лермонтова,52 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Мельник Галині Миколаївні, яка проживає по вул.Некрасова,58 в м.Баранівка 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.    

 1.1.3 Нікітчину Василю Миколайовичу, який проживає по вул.Лермонтова,50 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.  

  1.1.4 Омельчук Олені Василівні, яка проживає по вул.Лермонтова,10 в м.Баранівка, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.5 Ніколайчук Олена Анатоліївна, яка проживає по вул.Соборна,16кв.20 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.6 Волощенко Надія Михайлівна, яка проживає в с.Кашперівка, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.7 Шибовській Надії Єгорівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Партизанська,56, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 



 

 

               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,7929 га (кадастровий номер: 
1820600000:04:000:0189). 
            1.1 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 м.Баранівка 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Остапчуку Віктору Васильовичу, який проживає по вул.Комарова,38 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 1,6000 га. 

 1.1.2 Чумаку Богдану Ігоровичу, який проживає по вул.Некрасова,58 в м.Баранівка 
Житомирської області, орієнтовною площею 1,6000 га.    

 1.1.3 Лису Андрієві Ігоровичу, який проживає по вул.Звягельській,40б/1 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 1,6000 га.    
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 



 

 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

 проект 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,6321 га (кадастровий номер: 
1820600000:04:000:0214). 
            1.1 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 м.Баранівка Баранівського 
району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Лисюк Зої Петрівні, яка проживає по вул.Лермонтова,42 в м.Баранівка 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
            1.1.2 Миронюку Василю Петровичу, який проживає по вул.Звягельській,70 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.    
               2. 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  протягом року з 
дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 2,0604 га (кадастровий номер: 
1820682600:03:000:0529). 
            1.1 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 с.Йосипівка Баранівського 
району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Чернишуку Денису Петровичу, який проживає по вул.Лесі Українки,10 в 
с.Йосипівка Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  протягом року з 
дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 



 

 

 проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 6,5732 га (кадастровий номер: 
1820682600:03:000:0490). 
            1.1 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 с.Табори Баранівського 
району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Савичу Ігореві Олексійовичу, яка проживає по вул.Лесі Українки,14 в с.Табори 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  протягом року з 
дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 9,5553 га (кадастровий номер: 
1820685300:05:000:0502). 
            1.1 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 с.Смолдирів 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Жовтецькій Марії Ярославівні, яка проживає по вул.Першотравневій,3 в 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.2 Косянчуку Володимиру Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 



 

 

 проект 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 6,8789 га (кадастровий номер: 
1820600000:04:000:0190). 
            1.1 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 м.Баранівка 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Шапочніковій Ларисі Віталіївні, яка проживає по вул.Сонячна,9/2 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.Талько Марії Василівні, яка проживає по вул.Сонячна,9/2 в м.Баранівка, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 



 

 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
  



 

 

 проект 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 11,5704 га (кадастровий номер: 
1820685800:01:000:0287). 
            1.1 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 с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Федорчуку Русланові Івановичу, який проживає по вул.Вишневій,35 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,80 га. 

 
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 



 

 

                                                                                                                              Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 6.9339 га (кадастровий номер: 
1820682000:01:000:0044). 
            1.1 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 с.Жари 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Корзуну Андрію Миколайовичу який проживає по пров.Фарфорому,4 кв.2 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

  
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

                                                                                                                 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4.1897 га (кадастровий номер: 
1820682600:05:000:0168). 
            1.1 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 с.Табори 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Самчуку Олександру Васильовичу який проживає по вул.Лесі Українки,30 в 
с.Табори, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га. 

  
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

                                                                                                                 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5.0181 га (кадастровий номер: 
1820600000:02:000:0456). 
            1.1 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 м.Баранівка 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Сорокотязі Олександру Григоровичу який проживає по вул.Партизанській,45 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

 1.1.2 Сорокотязі Руслані Олександрівні яка проживає по вул.Партизанській,45 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га.   

  
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 



 

 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 

                                                                                                              
  



 

 

 
Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 13.8398 га (кадастровий номер: 
1820656300:03:000:0114). 
            1.1 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 с.Будисько, 
Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Гічиновській Галині Мечиславівні яка проживає по вул.Шевченка,5 в 
смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га. 

 1.1.2 Іванчук Віті Василівні яка проживає по вул.Шевченка,5 в смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га.   

 1.1.3 Брезіцькій Валентині Миколаївні, яка проживає по вул.Л.Українки,36 в 
смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га.   

1.1.4 Краєвському Вадимові Леонідовичу, який проживає по вул.Звягельській,40б/11 
в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га.   

  
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 



 

 

міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,0018 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1245). 
            1.1 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 с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Асланову Рустаму Алійовичу який проживає по вул.Центральній,1 в 
с.Климентіївка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Ципановському Максиму Юрійовичу який проживає по вул.Миру,31 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,00 га.   

                2. 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  протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, 
що втратило чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 



 

 

 проект 
 

                                     
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 2,1472 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1319). 
            1.1 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 с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Тимощуку Вячеславу  Федоровичу який проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

                  2. 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  протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, 
що втратило чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

 проект 

                                      
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 21,8115 га (кадастровий номер: 
1820600000:04:000:0193). 
            1.1 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 м.Баранівка 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Мищику Олександру Васильовичу який проживає в м.Баранівка 
1пров.Житомирський,8, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Ейсмонту Володимиру Анатолійовичу  який проживає в с.Табори, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.  

                2. 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  протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, 
що втратило чинність. 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 



 

 

  Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49.0561 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1269). 
            1.1 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 с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
             

 1.1.1 Ткачук Галині Анатоліївні яка проживає по вул.Вишневій,7 в м.Баранівка, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.   

 1.1.2 Ткачук Миколі Сергійовичу який проживає по вул.Вишневій,7 в м.Баранівка, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

  1.1.3 Вовку Богдану Борисовичу який проживає по вул.Перемоги,24 в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.4 Лисюку Олегу Володимирович який проживає по вул.Шевченка,71 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.5 Каурову Євгенію Сергійовичу який проживає в м.Новоград-Волинський, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  



 

 

протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
  



 

 

   Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49.0561 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1269). 
            1.1 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 с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
             

  
  1.1.1 Максимовичу Сергію Миколайовичу який проживає по вул.Гагаріна,19 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
1.1.2 Молодковсцю Леоніду Івановичу який проживає по 2пров.Мічуріна,1 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
1.1.3 Рибак Анастасії Володимирівні яка проживає в м.Баранівка, вул.Комарова,35, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
1.1.4 Рибак Поліні Володимирівні яка проживає в м.Баранівка, вул.Комарова,35, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
               2. 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  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 



 

 

міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
  



 

 

 проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        7 сесія  8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                                              №  
 
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 власність, 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 земельної погоджувальної комісії, 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. Нікітчиній Ларисі Олександрівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Молодіжна,35, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000  з кадастровим номером 
1820600000:01:004:1668, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.Молодіжній,35 м.Баранівка, Житомирської області. 
         1.2. Горячко Лідії Сергіївні, яка проживає в м.Баранівка вул.Леваневського,3, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000  з кадастровим номером 
1820600000:01:004:1676, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.Леваневського,3, м.Баранівка, Житомирської області. 

1.3. Каленюку Василю Васильовичу, земельна ділянка площею 3,8890 га в т.ч площа-
1,9671 га (рілля)  з кадастровим номером 1820682600:03:000:0623, площа- 1,9219 га 
(пасовище) з кадастровим номером 1820682600:03:000:0379 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП ім..Ломоносова за межами  с.Йосипівка  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.4. Лукавській Олені Юріївні, Фаньку Юрію Івановичу, у спільну сумісну власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд розташованої в м.Баранівка, 2пров.Звягельський,4, 
Житомирської області.Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:001:1050. 

1.5. Цимбалюку Віктору Сергійовичу, який проживає в м.Баранівка 1пров.Софіївський,4, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0760  з кадастровим номером 
1820600000:01:001:1103, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по 1пров.Софіївський,4, м.Баранівка, Житомирської області. 



 

 

1.6. Рудику Василю Віталійовичу, земельна ділянка площею 3,4758 га (рілля)  з 
кадастровим номером 1820685300:05:000:0481, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП ім..Ю.Гагаріна за межами  с.Смолдирів  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.7. Лавренюку Івану Івановичу, яка проживає в м.Баранівка вул.Покровського,46, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500  з кадастровим номером 
1820683600:02:001:0269, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров.Польовому,4, с.Стара Гута, Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.8. Заліщук Галині Станіславівні, яка проживає в с.Ситисько, вул.Лісова,3, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500  з 
кадастровим номером 1820680400:05:001:0062, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Лісова,3, с.Ситисько, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.9. Германчук Оксані Миколаївні, яка проживає в с.Зеремля, вул.Баранівська,8, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500  з 
кадастровим номером 1820682200:05:002:0231, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Дружби,9, с.Зеремля, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.10. Свінціцькій Олені Миколаївні, яка проживає в смт.Першотравенськ, 
вул.Набережна,47, Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 
0,1222 га  з кадастровим номером 1820656000:02:001:0300, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Набережна,47, 
смт.Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської області. 

1.11. Рудніцькому Миколі Петровичу, земельна ділянка площею 3,3490 га в т.ч. площа  
2,8687 га (рілля)  з кадастровим номером 1820682200:01:000:0384, площа- 0,4803 га 
(пасовища) з кадастровим номером 1820682200:06:000:0118 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Полісся» за межами  с.Зеремля  Баранівського району Житомирської 
області. 

1.12. Євтіхевич Олені Марківні, земельна ділянка площею 2,2840 га в т.ч. площа  1,3912 
га (рілля)  з кадастровим номером 1820682600:03:000:0624, площа- 0,8928 га (пасовища) з 
кадастровим номером 1820682600:05:000:0177 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП ім..Лесі Українки за межами  с.Табори  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.13. Мищик Валентині Петрівні, Мищику Івану Івановичу у спільну сумісну власність 
земельну ділянку площею 0,1000  з кадастровим номером 1820600000:01:004:1683, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Західна,10 кв.2, м.Баранівка, Житомирської області. 

1.14. Лящук Миколі Тимофійовичу, який проживає в с.Суємці, вул.Молодіжна,1, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500  з 
кадастровим номером 1820655800:03:003:0208, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Молодіжна,1, с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.15. Палій Марії Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, 1 пр.Леваневського,7, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0774 га з кадастровим номером 
1820600000:01:004:1322, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по 1 пр.Леваневського,7 в м.Баранівка Житомирської 
області. 



 

 

1.16. Ковальчуку Михайлу Васильовичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Вишнева,42, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 1820684800:06:003:0306, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Вишневій,42 в с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області. 

1.17. Кінерт Миколі Миколайовичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Вишнева,7, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 1820684800:06:003:0307, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Вишневій,7 в с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області. 

1.18. Гордійчуку Віктору Михайловичу, Свистуновій Наталії Вікторівні , земельну 
ділянку площею 3,4867 га (рілля)  з кадастровим номером 1820685300:05:000:0419, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 
землях реформованого КСП ім..Ю.Гагаріна за межами  с.Смолдирів  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.19. Антоневич Марії Миколаївні, земельна ділянка площею 1,9800 га в т.ч площа-
1,9800 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:01:000:0587, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Прогрес» за межами  с.Кашперівка  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.20. Мінасян Тетяні Володимирівні, земельна ділянка площею 1,9799 га в т.ч площа-
1,9799 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:01:000:0588, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Прогрес» за межами  с.Кашперівка  Баранівського району 
Житомирської області. 

2. Передати  Вороб’ю Юрію Володимировичу, який проживає по вул.Волянського,23 
с.Стара Гута, Баранівського району, Житомирської області, земельну ділянку площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в с.Стара Гута, вул.Волянського,23, Баранівського 
району, Житомирської області.Кадастровий номер земельної ділянки 
1820683600:02:001:0265. 

 
3. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Проєкт 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                              №  
 
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 земельної погоджувальної комісії, 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. Кравчуку Роману Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка, 1пров.Калиновий,21, 
Житомирської області, площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах с.Смолка ,Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:04:001:0082. 

1.2. Ворощуку Руслану Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Шевченка,22 
кв.18, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:006:0165. 

1.3. Войтенку Віктору Петровичу, який проживає в м.Баранівка вул.Поліська,11, 
Житомирської області, площею 0,0937 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, по вул.Поліській,11 м.Баранівка, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1090. 

1.4. Заєць Феклі Наумівні, яка проживає в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської 
області, площею 0,4600 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820680800:03:003:0266. 

1.5. Мисько Світлані Петрівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Вишнева,20, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1334. 

1.6. Соловській Оксані Сергіївні, яка проживає в с.Суємці, вул.Савчука,19, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1340. 

1.7. Гончаруку Віктору Івановичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Вишнева,9, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,8266 га для ведення особистого 



 

 

селянського господарства, що розташована в межах с.Рогачів, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:06:003:0305. 

1.8. Цимбалюк Олені Тимофіївні, яка проживає в с.Зеремля вул.Лісництва,1 кв.2, 
Баранівського району,  Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по 
вул.Партизанській,96,  м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:005:1739. 

1.9. Рожанській Наталії Анатоліївні, яка проживає в смт.Полянка, вул.Калинова,5, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами смт.Полянка, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820656300:04:000:0159. 

1,10. Вишинському Віктору Сергійовичу, який проживає в с.Стара Гута, вул.Лесі 
Українки,56, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва, що розташована в межах с.Стара Гута, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:003:0011. 

1.11. Письменюку Олегу Миколайовичу, який проживає в с.Суємці, вул.Шкільна,18, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 1,1060 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:001:0144. 

1.12. Письменюку Миколі Савичу, який проживає в с.Суємціпров.Мічуріна,3, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,6979 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:003:0209. 

1.13. Кожем’яці Руслані Петрівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Шевченка,76, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1338. 

1.14. Опанасюку Михайлу Івановичу, який проживає в м.Баранівка 
вул.Партизанська,105-а, Житомирської області, площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка вул.Партизанська, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1738. 

1.15. Мельниченку Володимиру Миколайовичу, який проживає в с.Зеремля, 
вул.Молодіжна,17, Баранівського району, Житомирської області, площею 3,6300 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820682200:01:000:0371. 

1.16. Линку Віктору Петровичу, який проживає в с.Смолдирів,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,3890 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах с.Смолдирів, вул.Л.Українки, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:06:002:0073. 

1.17. Кауровій Світлані Леонідівни, яка проживає в с.Суємці ,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 1,8927 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1347. 

1.18. Мартинюк Ніні Вікторівні, яка проживає в с.Суємці ,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,4694 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1360. 

1.19. Мартинюк Лідії Григорівні, яка проживає в с.Суємці ,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,7603 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1354. 



 

 

1.20. Мисько Олексію Олександровичу, який проживає в с.Суємці ,Баранівського 
району, Житомирської області, площею 0,4493 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1365. 

1.21. Лазюті Олені Олександрівні, яка проживає в с.Суємці ,Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,7976 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1350. 

1.22. Карповичу Вадиму Вікторовичу, який проживає в с.Йосипівка ,Баранівського 
району, Житомирської області, площею 1,0467 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Йосипівка, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820682600:03:000:0608. 

1.23. Карпович Оксані Володимирівні, яка проживає в с.Йосипівка ,Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Йосипівка, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820682600:03:000:0607. 

1,24. Мельниченку Віктору Миколайовичу, який проживає в с.Зеремля, 
вул.Молодіжна,13, Баранівського району, Житомирської області, площею 3,6300 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820682200:01:000:0369. 

1.25. Сусловцю Миколі Кириловичу, який проживає в м.Баранівка 
пров.Автомобілістів,2, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0158. 

1.26. Мисько Лідії Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,4743 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1367. 

1.27. Синюшко Наталії Павлівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 1,1952 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1349. 

1.28.Бондарчуку Юрію Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Сонячна,12а, 
Житомирської області, площею 1,6900 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах с.Вишнівка, вул.Лісова, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:02:001:0045. 

1.29.Бондарчуку Юрію Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Сонячна,12а, 
Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в межах с.Вишнівка, 
вул.Лісова,4,  Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820682200:02:001:0044. 

1.30.Власюк Ользі Степанівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1337. 

1.31.Томашевському Андрію Броніславовичу, який проживає в с.Явне вул.Світанкова,14, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах м.Баранівка вул.Івана Франка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:006:0161. 



 

 

1,32. Гуменній Вероніці Вікторівні, яка проживає в с.Стара Гута, пров.Польовий,8, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1120 га для індивідуального 
садівництва, що розташована в межах с.Стара Гута, урочище «Костьове» Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:001:0261. 

1.33.Свидинюку Анатолію Андрійовичу, який проживає в смт.Першотравенськ 
вул.Яблунева,7, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,9933 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1356. 

1.34.Кожем’яці Сергію Миколайовичу, який проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 1,2456 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1371. 

1.35.Вороніну Василю Івановичу, який проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 1,3642 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1368. 

1.36.Мущинській Наталії Владиславівні, яка проживає в с.Стара Гута вул.Лесі 
Українки,107, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2607 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах с.Стара Гута, Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:002:0137. 

1.37.Бондар Валентині Миколаївні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1327. 

1.38. Рябоваловій Надії Олексіївні, яка проживає по вул.Івана Франка,20 в м.Баранівка 
Житомирської області, площею 0,0550 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована по вул.Івана Франка в м.Баранівка Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:004:1713. 

1.39. Мисько Лідії Олександрівні, яка проживає по вул.Д.Савчука,22 в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 1,6057 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1364. 

1.40. Гриценюк Тетяні Володимирівні, яка проживає по вул.Молодіжній,2 в с.Жари 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,4445 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована по вул.Лісовій в с.Деревищина Баранівського 
району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682000:05:001:0027. 

1.41. Тимчук Лідії Вікторівні, яка проживає по вул.Д.Савчука,39 в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,3885 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1352. 

1.42. Бондару Василю Михайловичу, який проживає по вул.Аніщенко,4 гурт. в м.Києві, 
площею 1,8264 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820685800:04:000:1362. 

1.43. Ночвай Ользі Олександрівні, яка проживає по вул.Центральній,12 в с.Смолка 
Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Іванівка, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0293. 

1.44. Гарлінському Володимиру Валентиновичу, який проживає по вул.Вишневій,22 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2481 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1358. 



 

 

1.45. Полюшкевич Ользі Григорівні, яка проживає по вул.Ейсмонтівській,12 в с.Зеремля, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0385. 

1.46. Полюшкевичу Артему Вадимовичу, який проживає по вул.Ейсмонтівській,12 в 
с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0391. 

1.47. Конику Івану Васильовичу, який проживає в с.Берестівка Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,2600 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820680400:05:001:0063. 

1.48. Савичу Володимиру Васильовичу, який проживає по 3 пр.Житомирському,5 в 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що 
розташована по вул.Дубрівське шоссе в м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:004:1715. 

1.49. Нікітовій Аліні Петрівні, яка проживає по вул.Бурмистенка,4 в м.Києві, площею 
0,0940 га для індивідуального садівництва, що розташована по вул.Гоголя в м.Баранівка, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0907. 

1.50. Нікітовій Аліні Петрівні, яка проживає по вул.Бурмистенка,4 в м.Києві, площею 
0,10000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, що розташована по вул.Гоголя,8а в м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:002:0947. 

1.51. Кулінській Нелі Анатоліївні, яка проживає по вул.Яблуневій,13 в 
смт.Першотравенську Баранівського району Житомирської області, площею 0,1310 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована по вул.Яблуневій,11 в смт.Першотравенську, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820656000:02:002:0294. 

1.52. Гулько Ларисі Ананівні, яка проживає по вул.Пушкіна,30 в с.Гриньки 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,1658 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
с.Гриньки, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820683000:04:001:0249. 

1.53. Дем’яненку Андрію Вікторовичу, який проживає по вул.Соборній,16-а кв.1 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0376. 

1.54. Мхітарян Олені  Вікторівні, яка проживає по вул.Соборній,16-а кв.1 м.Баранівка, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0378.  

1.55. Іщуку Андрію Петровичу, який проживає в с.Стара Гута,  Баранівського району 
Житомирської області, площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах с.Стара Гута вул. Садова, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:001:0273. 

1.56. Собченку Олександру Валентиновичу, який проживає в с.Явне,  Баранівського 
району Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах с.Явне, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820687600:02:001:0169. 

1.57. Лісневському Леону Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Поліська,68 
Житомирської області, площею 3,2900 га для ведення фермерського господарства, що 



 

 

розташована за межами м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:04:000:0217. 

1.58. Рибак Ларисі Степанівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Набережна,28 
Житомирської області, площею 0,2280 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах м.Баранівка вул.Набережна, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0972. 

1.59. Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає в м.Баранівка 2пров.Софіївський,23 
Житомирської області, площею 0,0836 га для ведення індивідуального садівництва, що 
розташована в межах м.Баранівка вул.Звягельська, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:005:1744. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                      
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  



 

 

Проєкт 
 

                                                                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       7 сесії  8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, 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 земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
громадянам: 
             1.1. Пасічнику Сергію Петровичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 
району Житомирської області, загальною  площею 2,8048 га,  в тому числі: рілля –2,8048га 
(№187), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами с.Смолдирів на землях реформованого КСП ім..Гагаріна та належать 
до земель сільськогосподарського призначення. 

     1.2. Савич Валентині Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, Баранівського району 
Житомирської області, загальною  площею 3,5100 га,  в тому числі: пасовища –0,6200га 
(№126), рілля- 1,9100 га (№118),  сіножать- 0,9800 га (46) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с.Гриньки 
на землях реформованого КСП «Маяк» та належать до земель сільськогосподарського 
призначення. 
     1.3. Козеренку Володимиру Петровичу, який проживає в с.Дубрівка, Баранівського 
району Житомирської області, загальною  площею 3,4171 га,  в тому числі: рілля –3,4171 га 
(№63), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами м.Баранівка на землях реформованого МКСГП «Колос» та 
належать до земель сільськогосподарського призначення. 
     1.4. Мартинюк Вірі Миколаївні, яка проживає по вул.Меліоративній,72 в с.Дубрівка, 
Баранівського району Житомирської області, загальною  площею 2,1000 га,  в тому числі: 
рілля – 2,1000 га (№184),  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельна ділянка розташована за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП 
«Прогрес» та належить до земель сільськогосподарського призначення. 



 

 

1.5. Демиденко Катерині Федорівні, яка проживає в с.Кашперівка, Баранівського 
району Житомирської області, загальною  площею 1,9800 га,  в тому числі: рілля –1,9800га 
(№196), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та 
належать до земель сільськогосподарського призначення. 
        2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 
                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                       проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
з метою передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного місця 
розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради                 
Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади: 
              
            1.1. Лавренчуку Богдану Юрійовичу, який проживає по вул.Першотравнева,18 в 
с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Смолка (1820685300:05:000:0516), в зв’язку з тим, 
що відповідно до рішення 39 сесій 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року 
№2670 надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок зі зміною цільового призначення з земель запасу на землі загального користування 
(громадський випас), в тому числі на дану земельну ділянку. 

1.2. Шевчуку Анатолію Івановичу, який проживає по вул.Лесі Українки,71 в 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, в зв’язку з тим, що відповідно до 
матеріалів інвентаризації та встановлення відновлення меж населених пунктів дана земельна 
ділянка відноситься до земель рекреаційного призначення (стадіон). 

1.3. Ящук Галині Василівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
с.Смолдирів, в зв’язку з тим, що відповідно до матеріалів інвентаризації та встановлення 
відновлення меж населених пунктів дана земельна ділянка відноситься до земель 
рекреаційного призначення (стадіон). 



 

 

1.4. Мартинюку Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Мирославль 
вул.Дубрівська,23,  Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 
1,997  га за кадастровим номером 1820680400:02:000:1617 для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Мирославль, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 
вільні земельні ділянки. 

1.5. Федорчук Наталії Антонівні, яка проживає в с.Берестівка, вул.Центральна,66,  
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 2,00  га за кадастровим 
номером 1820680400:02:000:1617 для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
с.Мирославль, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 

1.6. Шульзі Миколі Петровичу, який проживає в с.Суємці, вул.Вишнева,35  
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,40  га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в с.Суємці, в зв’язку з використанням права на безкоштовну 
приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 
                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       



 

 

 Проєкт 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесії  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                         №  
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 

        Розглянувши заяву гр.Юзепчук В.О., Юзепчук К.О., про необхідність внесення 
змін до рішень сесії Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Внести зміни до рішення 45 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
26.06.2020 р. №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 громади з метою передачі її 
у власність, а саме, пункт 7  даного рішення викласти в новій редакції «Надати дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною 
площею 4,9329 га (кадастровий номер 1820685300:01:000:0386) . 
 2. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.05.2019 
р. №1917 «Про прийняття під нагляд та охорону земельних часток (паїв), власники яких 
померли, а спадкоємці не визначені, а саме, виключити п.21 додатку  даного рішення  
21 1820685300:03:000:0075 369 2,7956 

  
             3. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від  07.12.2020 р. №40 «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», а саме, в пункті 1.8. даного рішення слова «орієнтовною 
площею 0,0600 га» замінити на слова «загальною площею 0,0720 га». 
    
             4. Внести зміни до рішення 47 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від  
29.09.2020 р. №3010 «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», а саме, в пункті 12.1.1. даного рішення слова «орієнтовною 
площею 0,4000 га» замінити на слова «загальною площею 0,4694 га». 

 
               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 

 



 

 

                                                                                                       
  Проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесії  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                                 №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

                1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Шипі Павлу 
Миколайовичу, який проживає в с.Климентіївка, загальною площею 0,3000 га для ведення 
особистого селянського господарства в межах с.Климентіївка, Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,3000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  
                2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Цимбалюку Олександру 
Миколайовичу, який проживає в с.Табори, загальною площею 0,2500 га будівництва та 
обслуговування житлового будинку в межах с.Табори, Баранівського району Житомирської 
області. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до земель запасу житлової та 
громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   
громади. 

   3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Романюку Миколі 
Івановичу, який проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,5000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.      

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Грузь Ганні Василівні, яка 
проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,5500 га для ведення особистого селянського 
господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,5500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.    

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Захарчуку Сергію Савичу, 
який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  

6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миську Родіону 
Родіоновичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. 



 

 

Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.   

 7. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Іванцю Миколі 
Олександровичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.   

8. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Захарчук Ганні 
Олександрівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

9. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Каленюку Михайлу 
Васильовичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

10. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Касянчука Карпа 
Онопрійовича, який помер, загальною площею 0,5500 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,5500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

11. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Радчуку Олександрові 
Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Лугова,9, загальною площею 0,4500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Смолдирів, Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4500 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 

 
 

         12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                            Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Проєкт 
 

                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесії  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                             №  
  
Про передачу в оренду земельної  
ділянки для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі 
гр.Сидорівському В.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Сидорівського В.М., керуючись ст.12,93,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Передати гр.Сидорівському Віктору Миколайовичу в короткострокову оренду терміном 
на 1 (один ) рік земельну ділянку площею 0,0228га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вул.Пашкевича,6 в м.Баранівка.Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:002:0397. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки –   12 
% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

      2. Гр.Сидорівському В.М. замовити виготовлення договору оренди землі та 
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                Проєкт 
 

                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесії  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                             №  
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі КП «Катіль» 

 
                                                                                                        
Розглянувши клопотання заступника голови правління КП «Катіль» Гоч В.Д., договір 

оренди землі, зареєстрований у відділі Держкомзему у Баранівському районі 10.04.2012 р., та 
керуючись ст.12,93,124  Земельного Кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити дію договору оренди земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, який укладений 29.03.2012 р. між 
Баранівською міською радою та керівником колективного підприємства «Катіль» терміном на 
5 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка загальною 
площею 0,3800 га розташована в м.Баранівка, вул.Першотравенська,30. Кадастровий номер 
земельної ділянки 1820600000:01:006:0024. 

2.Залишити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 3% від нормативної 
грошової оцінки землі, за взаємною згодою сторін. 

3.Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 
комунальної власності. 

 
 
 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Проєкт 

 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її в оренду 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,39,125,126 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Пригон Олені Станіславівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з 
метою передачі її в оренду орієнтовною площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я по вул.Парфірова,23 в смт.Першотравенськ, Баранівського 
району, Житомирської області, з замель запасу житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.  

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 
Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Проєкт 
 



 

 

                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесії  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                             №  
  
Про передачу в оренду земельної  
ділянки для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі 
гр.Дідковській В.С. 
 

      Розглянувши заяву гр.Дідковської В.С., керуючись ст.12,93,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Передати гр.Дідковській Валентині Станіславівні в короткострокову оренду терміном 
на 1 (один ) рік земельну ділянку площею 0,0388га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних, допоміжних будівель та споруд  по вул.Першотравенська,2-щ в 
м.Баранівка.Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1584. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки –  12 % від нормативно-грошової оцінки земельної 
ділянки. 

      2. Гр.Дідковській В.С. замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 проект 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7  сесія  8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                      №  
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Ільчуку О.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ільчука О.П., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Звягельській,120, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
29.01.2021р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.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 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3000 
га, яка передана в оренду гр.Ільчуку Олексію Петровичу  для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території м.Баранівка, вул.Звягельській,120.    
        2. Продати гр.Ільчуку Олексію Петровичу земельну ділянку площею 0,3000 га у власність 
по вул.Звягельській,120, в м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер 182060000:01:001:0978) за ціною 91890,00 грн. (дев’яносто 
одна тисяча вісімсот девяносто гривень 00 коп.) (р/р UA 098999980314131941000006713 код 
ЄДРПОУ 37976485 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у 
Житомирській області ТГ м.Баранівка 33010100) з розстроченням сплати за викуп терміном 
на один рік, з них 6000 грн.- авансовий внесок (р/р UA 098999980314131941000006713 код 
ЄДРПОУ 37976485 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у 
Житомирській області ТГ м.Баранівка 33010100); 45945 грн – перший платіж; 39945 грн. – 
чергові платежі, які сплачуються відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної 
ділянки. При цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, 
встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший 
платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за 
весь період розстроченого платежу індекс інфляції згідно виставлених рахунків Продавця. 
     У разі порушення строки погашення частини платежу покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст..625 ЦК України, а саме, 3 проценти річних від простроченої суми. 



 

 

     Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки.Залишок платежу підлягає 
стягненню на протязі двох місяців.Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати даний Договір. 

 
        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 20-денний термін 

з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 
та на умовах, визначених цим рішенням. 

        4. Гр.Ільчуку О.П. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

        5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника відповідно до 
ст.91 Земельного кодексу України. 
               6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГРАФІК 
сплати коштів за викуп земельної ділянки по вул.Звягельська,120 м.Баранівка 

гр. Ільчука Олексія Петровича згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки 
від _____________ р. 

                       №_________, з розстроченням терміну платежу на один рік 
 
 
 

 
 Термін сплати Сума 

сплати 
1 Березень-травень 

 2021 р. 
9986,25грн 

2 Червень-серпень 
 2021 р. 

9986,25грн 

3 Вересень-листопад 
2021 р. 

9986,25грн 

4 Грудень2021 р. Січень-
лютий 
 2022 р. 

9986,25грн 

  
 
Всього до сплати  39945грн. ( Тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        Олександр МІГЕЙ 
 
 
Гр.                                                                                                               Олексій Ільчук                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                         проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 7 сесії  8 скликання 

 
 05 березня 2021 року                                                                                                   №  
 
 Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
 

        Розглянувши заяви гр.Туніцького В.В. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти земельній ділянці згідно витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності кадастровий номер 1820600000:01:006:0154 
площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка належить 
Туніцькому Віталію Віталійовичу, поштову адресу: вул.Івана Франка,60, м.Баранівка. 
     
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

проект 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія  8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                 №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 
 

    Розглянувши заяву голови правління райспоживспілки Починка М.П.,директора ПР 
Баранівського коопзаготпрому Дехтяренко А.М., про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок, державний акт на право постійного користування землею серії 1-ЖТ №001344 
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 ПР Баранівського коопзаготпрому Дехтяренко Аллі 
Миколаївні 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 1-ЖТ №001232 від 21.11.2001 року по 
вул.Першотравенській,17, м.Баранівка. 

       2. Надати дозвіл голові правління райспоживспілки Починку Миколі Петровичу 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 1-ЖТ №001344 від 20.02.1997 року . 

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



 

 

                                                                                                                             Проєкт                                              

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
7 сесія 8 скликання 

05 березня 2021 року                                                                                                      №  
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її в 
оренду для ведення фермерського господарства 
СФГ «Орій». 

   Розглянувши заяву Марчука І.І., голови СФГ «Орій», проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду для ведення фермерського господарства, керуючись 
ст.12,118,125,126,1861 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду  
гр.Марчуку Івану Івановичу, який проживає по пров.Тищика,9 м.Баранівка, Житомирської 
області, загальною площею 16,8204 га для ведення фермерського господарства за межами 
м.Баранівка, Житомирської області. Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати Марчуку Івану Івановичу голові СФГ «Орій» у довгострокову оренду 
терміном на 7 років земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
м.Баранівка (урочище «Ясинівка»), Житомирської області, площею 16,8204 га, за кадастровим 
номером 1820600000:02:000:0387, для ведення фермерського господарства. 

   3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок – 4 % від нормативної 
грошової оцінки землі. 

   4. Марчуку І.І.: 
   4.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх 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                                                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
                                                                                                                            
  



 

 

 Проєкт                                              

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7  сесія  8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                             №   
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду  
 

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

      1.1. Маліцькому Віктору Володимировичу, який проживає по вул.Центральній,133, в 
с.Острожок Баранівського району Житомирської області, в довгострокову оренду терміном на  
25 (двадцять п’ять) років площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
громадськими спорудами – 0,0960 га, рілля – 0,1540 га, що розташована в с.Острожок, 
вул.Вишнева,32. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:05:001:0063. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки - 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 

 
      2. Після затвердження технічної документації громадянам замовити виготовлення 

договору оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до 
чинного законодавства. 

 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
 

Міський голова                                                                                   Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                                    
  



 

 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 7 сесія  8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з 
метою проведення земельних торгів 
(аукціону) з продажу права оренди 
на земельну ділянку, агрохімічного  
паспорту та умов проведення 
земельних торгів  
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди на земельних торгах, 
агрохімічний паспорт на земельну ділянку, керуючись ст.12,116,127,134-139 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 41,9449 га, кадастровий номер: 1820684800:01:000:0225, яка розташована 
за межами населених пунктів на території Рогачівського старостинського округу 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Затвердити агрохімічний паспорт на земельну ділянку, розроблений Державним 
підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Агрохімічна оцінка 
земельної ділянки – 62 бали. Еколого-агрохімічна оцінка земельної ділянки – 30 балів. 

3. Здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку, зазначеному в пункті 1 цього 
рішення, за Баранівською територіальною громадою в особі Баранівської міської ради 
Житомирської області. 

3. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку згідно з додатком та 
відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне: 

4.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди на земельну ділянку - 8% від нормативної 
грошової оцінки землі. 

4.2. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартового розміру річної плати за 
користування земельною ділянкою. 



 

 

4.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
становить 0,5% від стартової ціни лоту. 

4.4. За результатами земельних торгів (аукціону) переможцем підписується протокол 
земельних торгів, на підставі якого укладається договір оренди землі в день проведення торгів. 

4.5. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку 
лоту до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів.                                    

4.6. Уповноважити міського голову Мігея Олександра Юрійовича на підписання договору 
про проведення земельних торгів з Виконавцем земельних торгів та на підписання договору 
оренди землі від імені Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну погоджувальну 
комісію. 

 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                  Додаток 
                                                                                                         до рішення 7 сесії 8 скликання 
                                                                                                         Баранівської міської ради від  
                                                                                                         05.03.2021 року № 
 
 

УМОВИ 
продажу права оренди земельної ділянки  

 
1. Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населеного пункту на території 
Рогачівського старостинського округу Баранівської територіальної громади Баранівського 
району Житомирської області. 
2. Площа: 41,9449 га. 
3. Кадастровий номер: 1820684800:01:000:0225. 
4. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. 
5. Цільове використання: 01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
6. Умови відведення : оренда. 
7. Термін оренди – 25 років. 
8. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 305 486,37 грн. 
9. Стартова ціна лота – 24 438,91 грн. 
10. Крок земельних торгів даного лоту – 122,19 грн. 
11. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах – 7 331,67 грн. 
12. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 
13. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів 
(аукціону) підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством. 
                                                                                                                                  
 
 
Секретар ради                                                                                            Володимир ЗАРЕМБА 
 
  
  



 

 

проект 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія  8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                                №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 

        Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» в особі директора виконавчого 
Козел Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі директора виконавчого Козел Н.М. на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до 
рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  
27,9480 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Смолдирів на землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, представнику ТОВ 
«АГРОВЕСТ ГРУП» зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 



 

 

Додаток до рішення 
                                                                                   7 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 05.03.2021 р. № 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
 

№ з/п 
№ 

земельної 
частки 
(паю) 

 
Площа, га 

 
Угіддя 

1 9 2,7963 рілля 
2 151,01 1,6759 рілля 
3 173 1,1586 пасовище 
4 173,01 0,8164 пасовище 
5 174 0,6266 пасовище 
6 785 2,5198 рілля 
7 744,01 1,9412 рілля 
8 600 0,1103 пасовище 
9 863 3,4435 пасовище 
10 888 2,6685 пасовище 
11 216 3,47 пасовище 
12 217 5,1675 пасовище 
13 785,01 1,5534 рілля 

 
Секретар ради                                                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія  8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                                №  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 

        Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» в особі директора виконавчого 
Козел Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі директора виконавчого Козел Н.М. на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до 
рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  
93,7392 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, представнику ТОВ 
«АГРОВЕСТ ГРУП» зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 



 

 

Додаток до рішення 
                                                                                   7 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 05.03.2021 р. № 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
 

№ з/п 
№ 

земельної 
частки 
(паю) 

 
Площа, га 

 
Кадастровий номер 

 
Угіддя 

1 68 1,8079 1820685800:01:000:0071 рілля 
2        69 1,8068 1820685800:01:000:0072 рілля 
3 70 1,8068 1820685800:01:000:0073 рілля 
4 71 1,8102 1820685800:01:000:0074 рілля 
5 72 1,8068 1820685800:01:000:0075 рілля 
6 73 1,8080 1820685800:01:000:0076 рілля 
7 74 1,8068 1820685800:01:000:0077 рілля 
8 75 1,8091 1820685800:01:000:0078 рілля 
9 76 1,7990 1820685800:01:000:0079 рілля 
10 77 1,7619 1820685800:01:000:0080 рілля 
11 82 1,8068 1820685800:01:000:0085 рілля 
12        83 1,8081 1820685800:01:000:0086 рілля 
13 84 1,8526 1820685800:01:000:0087 рілля 
14 85 1,8103 1820685800:01:000:0088 рілля 
15 86 1,8081 1820685800:01:000:0089 рілля 
16 87 1,8069 1820685800:01:000:0090 рілля 
17 88 1,8081 1820685800:01:000:0091 рілля 
18 89 1,8070 1820685800:01:000:0092 рілля 
19        90 1,7223 1820685800:01:000:0093 рілля 
20        91 1,6522 1820685800:01:000:0094 рілля 
21 96 1,8077 1820685800:01:000:0099 рілля 
22 97 1,8158 1820685800:01:000:0100 рілля 
23 98 1,9473 1820685800:01:000:0101 рілля 
24 99 1,9835 1820685800:01:000:0102 рілля 
25 100 1,8092 1820685800:01:000:0103 рілля 
26 101 2,1471 1820685800:01:000:0104 рілля 
27 102 1,8066 1820685800:01:000:0105 рілля 
28 103 1,7383 1820685800:01:000:0106 рілля 
29 528 2,6372 1820685800:04:000:0283 рілля 
30 529 2,6777 1820685800:04:000:0284 рілля 
31 530 2,7971 1820685800:04:000:0285 рілля 
32 531 2,6286 1820685800:04:000:0286 рілля 
33 532 2,6052 1820685800:04:000:0287 рілля 
34 533       2,5711 1820685800:04:000:0288 рілля 
35 534 2,6140 1820685800:04:000:0289 рілля 
36 535 2,8107 1820685800:04:000:0290 рілля 
37 536 2,6423 1820685800:04:000:0291 рілля 
38 537 2,5988 1820685800:04:000:0292 рілля 
39 538 2,6900 1820685800:04:000:0293 рілля 



 

 

40 539 2,6867 1820685800:04:000:0294 рілля 
41 540 2,6176 1820685800:04:000:0295 рілля 
42 541 2,9383 1820685800:04:000:0296 рілля 
43 542 2,6242 1820685800:04:000:0297 рілля 
44 543 2,6385 1820685800:04:000:0298 рілля 

 
Секретар ради                                                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
  



 

 

  проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 7 сесія  8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з 
метою проведення земельних торгів 
(аукціону) з продажу права оренди 
на земельну ділянку, агрохімічного  
паспорту та умов проведення 
земельних торгів  
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди на земельних торгах, 
агрохімічний паспорт на земельну ділянку, керуючись ст.12,116,127,134-139 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 47,4974 га, кадастровий номер: 1820684800:01:000:0310, яка розташована 
за межами населених пунктів на території Рогачівського старостинського округу 
Баранівського району Житомирської області. 

2. Затвердити агрохімічний паспорт на земельну ділянку, розроблений Державним 
підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Агрохімічна оцінка 
земельної ділянки – __ бали. Еколого-агрохімічна оцінка земельної ділянки – __ балів. 

3. Здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку, зазначеному в пункті 1 цього 
рішення, за Баранівською територіальною громадою в особі Баранівської міської ради 
Житомирської області. 

3. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку згідно з додатком та 
відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне: 

4.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди на земельну ділянку - 8% від нормативної 
грошової оцінки землі. 

4.2. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартового розміру річної плати за 
користування земельною ділянкою. 



 

 

4.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
становить 0,5% від стартової ціни лоту. 

4.4. За результатами земельних торгів (аукціону) переможцем підписується протокол 
земельних торгів, на підставі якого укладається договір оренди землі в день проведення торгів. 

4.5. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку 
лоту до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів.                                    

4.6. Уповноважити міського голову Мігея Олександра Юрійовича на підписання договору 
про проведення земельних торгів з Виконавцем земельних торгів та на підписання договору 
оренди землі від імені Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну погоджувальну 
комісію. 

 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
  



 

 

Додаток 
                                                                                                         до рішення 7 сесії 8 скликання 
                                                                                                         Баранівської міської ради від  
                                                                                                         05.03.2021 року № 
 
 

УМОВИ 
продажу права оренди земельної ділянки  

 
1. Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населеного пункту на території 
Рогачівського старостинського округу Баранівської територіальної громади Баранівського 
району Житомирської області. 
2. Площа: 47,4974 га. 
3. Кадастровий номер: 1820684800:01:000:0310. 
4. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. 
5. Цільове використання: 01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
6. Умови відведення : оренда. 
7. Термін оренди – 25 років. 
8. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 711 372,80 грн. 
9. Стартова ціна лота – 56 909,82 грн. 
10. Крок земельних торгів даного лоту – 284,55 грн. 
11. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах – 17 072,95 грн. 
12. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 
13. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів 
(аукціону) підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством. 
                                                                                                                                  
 
 
Секретар ради                                                                                            Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

проект                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
7 сесія 8 скликання 

 
05 березня 2021 року                                                                                                             №  
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі  
 

Розглянувши заяву директора ПП «ЕкоСервіс» Кіжнера Я.С. про припинення дії договорів 
оренди землі та припинення права користування землею за добровільною згодою, керуючись 
ст.12,141 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 0,3415 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
м.Баранівка по вул.Івана Франка,104а, який укладений 04.05.2018 р. Баранівською міською 
радою з приватним підприємством «ЕкоСервіс» та зареєстрований в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 17.05.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:006:0019. 
             2. Припинити право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 0,0203 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
м.Баранівка по вул.Івана Франка,104а, який укладений 04.05.2018 р. Баранівською міською 
радою з приватним підприємством «ЕкоСервіс» та зареєстрований в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 17.05.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:006:0021. 
             3. Припинити право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 0,3592 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
м.Баранівка по вул.Івана Франка,104а, який укладений 04.05.2018 р. Баранівською міською 
радою з приватним підприємством «ЕкоСервіс» та зареєстрований в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 17.05.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:006:0020. 
            4. Припинити право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 0,4617 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
м.Баранівка по вул.Івана Франка,104а, який укладений 04.05.2018 р. Баранівською міською 
радою з приватним підприємством «ЕкоСервіс» та зареєстрований в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 17.05.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:006:0042. 



 

 

            5. Передати земельні ділянки загальною площею 1,1827 га до земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
             6.  Представнику ПП «ЕкоСервіс» укласти з Баранівською міською радою угоди про 
припинення дії договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного 
законодавства. 

        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію 

 
. 

Міський голова                                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
  



 

 

      проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 7 сесія  8 скликання 

 05 березня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з 
метою проведення земельних торгів 
(аукціону) з продажу права оренди 
на земельну ділянку, агрохімічного  
паспорту та умов проведення 
земельних торгів  
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди на земельних торгах, 
агрохімічний паспорт на земельну ділянку, керуючись ст.12,116,127,134-139 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 81,9643 га, кадастровий номер: 1820685800:04:000:1268, яка розташована 
за межами населених пунктів на території Суємецького старостинського округу Баранівського 
району Житомирської області. 

2. Затвердити агрохімічний паспорт на земельну ділянку, розроблений Державним 
підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Агрохімічна оцінка 
земельної ділянки – __ бали. Еколого-агрохімічна оцінка земельної ділянки – __ балів. 

3. Здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку, зазначеному в пункті 1 цього 
рішення, за Баранівською територіальною громадою в особі Баранівської міської ради 
Житомирської області. 

3. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку згідно з додатком та 
відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне: 

4.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди на земельну ділянку - 8% від нормативної 
грошової оцінки землі. 

4.2. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартового розміру річної плати за 
користування земельною ділянкою. 



 

 

4.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
становить 0,5% від стартової ціни лоту. 

4.4. За результатами земельних торгів (аукціону) переможцем підписується протокол 
земельних торгів, на підставі якого укладається договір оренди землі в день проведення торгів. 

4.5. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку 
лоту до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів.                                  

4.6. Уповноважити міського голову Мігея Олександра Юрійовича на підписання договору 
про проведення земельних торгів з Виконавцем земельних торгів та на підписання договору 
оренди землі від імені Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну погоджувальну 
комісію. 

 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
  



 

 

Додаток 
                                                                                                         до рішення 7 сесії 8 скликання 
                                                                                                         Баранівської міської ради від  
                                                                                                         05.03.2021 року № 
 
 

УМОВИ 
продажу права оренди земельної ділянки  

 
1. Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населеного пункту на території 
Суємецького старостинського округу Баранівської територіальної громади Баранівського 
району Житомирської області. 
2. Площа: 81,9643 га. 
3. Кадастровий номер: 1820685800:04:000:1268. 
4. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. 
5. Цільове використання: 01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
6. Умови відведення : оренда. 
7. Термін оренди – 25 років. 
8. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 377 034,04 грн. 
9. Стартова ціна лота – 30 162,72 грн. 
10. Крок земельних торгів даного лоту – 150,81 грн. 
11. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах – 9 048,82 грн. 
12. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 
13. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів 
(аукціону) підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством. 
                                                                                                                                  
 
 
Секретар ради                                                                                            Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 


