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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 
                                                
 27 вересня 2022 року                                                                             №1816  

 

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

 

           На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів 

у період воєнного стану»,  враховуючи  звернення розпорядників коштів та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 

комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  

Баранівська міська рада 

 ВИРІШИЛА  

1. Внести  зміни до  рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 

23.12.2021 №1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 

15.02.2022 №1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, від 

30.06.2022 №1722, від 28.07.2022 №1775 та від 18.08.2022 №1802, рішення 

виконавчого комітету від 18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30, від 

15.04.2022 №32 та від 09.06.2022 №75, а саме: 

1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 239866286 та 231417949 замінити 

відповідно цифрами 227374461 та 218926124. 

1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 242154692,99, 213409979,99 та 28744713 

замінити відповідно цифрами 227742484,99, 213385654,99 та 14356830. 

1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит 

загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 

5540466,01 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:  

- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 7331353 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 

1790886,99 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
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залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам».  

1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за 

спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 

5908490 гривень, з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 7331353 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 1422863 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 

місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 

НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  

1.5. В пункті 5 цифри 21774135 замінити на 8313727. 

2. Додатки №1, 2-5 викласти в новій редакції. 

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 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 
                                                
 27 вересня 2022 року                                                                             №1817  

 

Про надання згоди на безоплатне  

прийняття у комунальну власність 

та на баланс Баранівської міської ради  

адміністративного  

приміщення за адресою: 

м. Баранівка, вул. Древлянська, 6  

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Новоград-Волинської районної ради від 

14.09.2022 № 01-19/81, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність та на 

баланс Баранівської міської ради адміністративного приміщення за 

адресою: м. Баранівка, вул. Древлянська, 6 із спільної комунальної 

власності територіальних громад Новоград-Волинського району.  

       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, 

економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 
                                                
 27 вересня 2022 року                                                                             №1818  

 

Про надання згоди на безоплатне  

прийняття у комунальну власність 

Баранівської міської ради  

комунального підприємства 

«Полісся-фарм» 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Новоград-Волинської районної ради від 

14.09.2022 № 01-19/81, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати згоду на безоплатне прийнятття у комунальну власність 

Баранівської міської ради комунальне підприємство «Полісся-фарм» 

(ЄДРПОУ 3247681) із спільної комунальної власності територіальних 

громад Новоград-Волинського району.  

       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, 

економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 
                                                
 27 вересня 2022 року                                                                             №1819  

 

Про уповноваження старост Баранівської міської ради 

на видачу довіреностей, які прирівнюються до 

нотаріально посвідчених 

 

 

         З метою забезпечення безперебійної та сталої діяльності 

старостинських округів Баранівської міської ради, керуючись п.4.частини 

другої ст.40 Закону України «Про нотаріат», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Уповноважити старост Баранівської міської ради на видачу 

довіреностей, які прирівнюються до нотаріально посвідчених згідно 

п.4.частини другої ст.40 Закону України «Про нотаріат» (крім довіреностей 

на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і 

розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування 

та розпорядження транспортними засобами). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 

                                              
 27 вересня 2022 року                                                                             №1820  

 

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 гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради від 02.09.2022 р. № 329 та рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

       

          1.У зв’язку із закінченням ліквідаційної процедури надати дозвіл 

комунальному підприємству «Трудовий архів Баранівського району» на 

прийняття архівних документів відділу освіти Баранівської міської ради  та 

відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради без 

проведення повної оплати за зберігання документів.  

 

          2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 

Нечипорука Д.В. 

           

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 позачергова сесія 8-го скликання 

  
                                                
 27 вересня 2022 року                                                                             №1821  

 

Про передачу залишків коштів  

з балансу гуманітарного відділу   

Баранівської міської ради на баланс  

Баранівської школи мистецтв  

Баранівської міської ради 

 

З метою ефективного використання коштів, керуючись Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, керуючись 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерахувати залишок коштів (код доходу 25010100 Плата за послуги, 

що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю), що утворився станом на 01.08.2022 року  в сумі  220775,85 

грн. з рахунку гуманітарного відділу Баранівської міської ради  

UA308201720314211010201046907 на рахунок Баранівської школи 

мистецтв Баранівської міської ради UA208201720314241001201042692 

по КПКВК МБ 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з   

питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 
                             
 


