
Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                     №  

 

Про початок повноважень  

депутата Коробенка І.Д. 
 

Заслухавши інформацію голови Баранівської міської територіальної 
виборчої комісії Новоград-Волинського району Житомирської області Федорчук 
В.М., керуючись ст. 45, ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», ст.283, ст.284 Виборчого кодексу України, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Визнати повноваження депутата Баранівської міської ради 
Коробенка Івана Дмитровича, обраного від Житомирської обласної 
партійної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». 

2. Включити депутата Коробенка І. Д. до складу постійної комісії з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту та зв’язку. 

 
 
 

 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
_24 грудня 2020 року                                                                     №  
 
 Про затвердження Регламенту 
 Баранівської міської ради 
 

Відповідно до пункту 1 частини першої  статті  26, частини тринадцятої 
статті 46, частини першої  статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні, міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Регламент  Баранівської міської ради VІІІ  скликання . 

2. Рішення другої сесії VІІ  скликання №72 від 16.12.2015р вважати таким 
що втратив чинність 

3. Контроль за виконанням   рішення покласти на секретаря міської ради 
Володимира Зарембу та постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності та депутатської етики. 

 

 

 
         Міський голова                      Олександр МІГЕЙ 
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УКРАЇНА 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент Баранівської міської ради 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийнятий рішенням міської ради 
3-ї сесії 8-го скликання 

№        від 24 грудня 2020 року 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Міська рада 

1. Баранівська міська рада (далі рада) є виборним представницьким 
органом  місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до 
закону представляє територіальну громаду міста селища та сіл Баранівської 
об’єднаної територіальної громади  та здійснює від її імені та в інтересах функції 
і повноваження місцевого самоврядування. 

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами 
України, цим регламентом та іншими рішеннями міської ради. 

Стаття 2. Предмет регламенту 

1.Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і 
розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок 
формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, 
обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з 
повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України. 

2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським 
головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент 
встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих 
органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення 
контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, 
процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради. 

Стаття 3. Мова роботи ради 

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою. 

2. У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати 
іншою мовою, за умови, що цю мову розуміють всі депутати ради. 

Стаття 4. Гласність в роботі ради 

1. Засідання ради, її постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і 
гласними. 

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду 
конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про 
інформацію, і стосуються: 

1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних 
персонального характеру; 

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому законом 
порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і 
відомствам; 

3) інформації, що становлять державну таємницю. 

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, 
розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та 
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відповідної таємниці  воно оприлюднюється у встановленому регламентом 
порядку. 

 

4. Гласність роботи ради забезпечується: 

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради; 

2) висвітленням роботи та публікацією рішень ради на офіційному сайті Міської 
Ради та інших засобах масової інформації онлайн трансляції ; 

4) уможливлення громадянам спостерігати роботу ради. 

5. На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни . 

6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших 
осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час 
засідання ради, особи ( за винятком технічних працівників), які не є депутатами, 
не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів. 

7. На засіданні ради можуть бути присутні депутати Верховної Ради України, 
Житомирської обласної ради, Новоград- волинської  районної ради. 

Стаття 5. Запрошені на засідання ради 

1. На пленарні засідання сесії ради та засіданні її органів можуть запрошуватися 
гості та службові особи. 

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності будь-якої посадової 
особи місцевого самоврядування. 

3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, 
експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що 
опрацьовуються  цією комісією або стосується предмету діяльності. 

4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або 
зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно 
від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для 
подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей 
на запити депутатів. 

5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні 
за офіційним запрошенням. 

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від 
публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні , і не 
порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження 
головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням 
головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де 
відбувається засідання. 

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів 

1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно. 

2. Міський герб та міський (прапор) встановлюється на будинку ради постійно. 
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3. На час пленарних засідань ради Державний прапор та міський   (прапор) міста 
встановлюється в залі, де проходить засідання. 

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ 

Підрозділ 1. Депутати 

Стаття 7. Діяльність депутатів 

1. Діяльність депутатів під час сесії включає: 

1) участь у засіданнях ради; 

2) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих та підготовчих груп; 

3) виконання доручень ради та її органів; 

4) роботу з виборцями у тому числі депутатський прийом не рідне ніж 1 раз на 
місяць. 

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, 
здійснюється у період між пленарним засіданнями ради, за винятком випадків 
виконання невідкладних доручень ради. 

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою 
для відкладання  депутатом усіх інших службових справ. 

4. У разі не виконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, 
систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за 
попередніми висновками визначеною радою комісій, відповідно до законів 
України „Про місцеве самоврядування” та „Про статус депутатів місцевих рад” та 
в порядку , встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про: 

а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків; 

б) повідомлення політичних партій або блоку політичних партій, від яких було 
обрано депутата, щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків. 

Стаття 8. Права депутата в раді 

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що 
розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він 
входить. 

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. 
Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у 
його роботі з правом дорадчого голосу. 

Депутат місцевої ради має право:  

     1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;  

     2) офіційно представляти виборців  у відповідній раді та її органах;  

     3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;  

     4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її 
органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;  

     5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його 
депутатською діяльністю;  



7 

     6) вносити  на розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать 
до їх відання, поправки до них;  

     7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і 
кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються 
радою;  

     8) порушувати питання  про недовіру  старостам,  розпуск органів,  утворених 
радою, та звільнення посадових осіб місцевог осамоврядування;  

     9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 
доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;  

     10) вносити пропозиції  про заслуховування  на  пленарному засіданні ради 
звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних чи 
підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших 
органів і посадових осіб, які діють на її території;  

     11) порушувати  в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи  
підзвітних  та  підконтрольних раді  органів, підприємств, установ, організацій;  

     12) виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, 
давати довідки;  

     13) ознайомлюватися з протоколах засідань ради та її органів до їх 
опублікування;  

     14) оголошувати  на засіданнях  ради  та  її органів тексти звернень,  заяв,  
пропозицій громадян   їх об'єднань,  якщо вони мають суспільне значення;  

     15) об'єднуватися   з   іншими  депутатами місцевої  ради  в депутатські групи,  
фракції,  які діють відповідно  до  регламенту.  

     16) Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які 
зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити 
виписки, копіювання цих документів. 

Депутат  місцевої  ради  може передати головуючому тексти свого 
невиголошеного виступу,   пропозицій   і  зауважень   з обговорюваного питання  
для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.  

Підрозділ 2. Депутатські групи, фракції та Коаліція депутатських фракцій 
ради 

Стаття 9. Умови формування депутатських груп, фракцій та Коаліції 
депутатських груп та фракцій ради 

1. Депутати міської ради мають право на об’єднання , відповідно до норм 
законодавства України та цього регламенту, у депутатські групи, фракції та 
Коаліцію депутатських груп та фракцій. 

2. Депутати міської ради з метою більш ефективної діяльності можуть 
добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції за умови, якщо до  
складу фракції входить не менше чотири депутата а до групи не менше двох 
депутатів.» 
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3. Депутатські фракції формуються на основі єдності поглядів  партійного 
членства, депутатські групи формуються для спільної роботи по здійсненню 
депутатських повноважень на основі взаємної згоди депутатів. 

4. Реорганізація та формування депутатських фракцій та груп можуть 
проводитися протягом повноважень ради. 

5. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови виключення депутата з 
них, визначається відповідною депутатською групою чи фракцією. 

6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської 
групи та фракції. Депутат може одночасно бути членом однієї фракції та однієї 
групи. 

7. Коаліція депутатських груп та фракцій – це добровільне об’єднання 
депутатських груп та фракцій, яке формується на основі узгодження політичних 
позицій. 

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій 

1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили 
бажання створити групу та фракцію депутатів. 

2. Рішення про утворення групи та фракції, обрання осіб що уповноважені 
представляти групу та фракцію оформляється протоколом, який підписують 
депутати-засновники групи та фракції. 

3.Мінімальний склад депутатської фракції становить 3 ( три ) депутата. 

Стаття 11. Утворення Коаліцій депутатських груп та фракцій 

1. Коаліція утворюється після проведення депутатськими групами та фракціями 
консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими 
підписами голів відповідних депутатських груп та фракцій, або за рішенням 
депутатської групи та фракції одним із заступником голови депутатської групи та 
фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських груп та фракцій (далі 
коаліційна угода). 

2. В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою 
формування цієї коаліції, визначається політична спрямованість і принципи 
діяльності коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних 
питань діяльності коаліції та порядок припинення її діяльності. 

Стаття 12. Реєстрація депутатських груп, фракцій та Коаліції депутатських 
груп та фракцій 

1. З метою реєстрації депутатської групи, уповноважена особа від групи, подає 
секретареві ради подання про утворення депутатської групи, в якому міститься 
назва групи а також відомості про персональний склад, партійну належність 
депутатів-членів групи, прізвища осіб, уповноважених представляти групу 
депутатів. 

2. Головуючий оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про 
утворення депутатської групи, та оголошує її склад. 

3. З моменту оголошення депутатська група вважається зареєстрованою. 



9 

4. Інформаційні матеріали про депутатські групу, після її реєстрації поширюється 
серед депутатів; в тому ж  порядку повідомляється про зміни в складі 
депутатських груп. 

5. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження до секретаря ради 
письмового повідомлення про створення депутатської фракції від голови 
депутатської фракції або уповноваженого представника фракції, про назву 
депутатської фракції її персональний склад, партійну належність, а також 
прізвище голови депутатської фракції. 

6. Головуючий на найближчому пленарному засіданні оголошує повідомлення 
про створення фракцій. З моменту оголошення депутатська фракція вважається 
зареєстрованою. 

7. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник 
повідомляє письмово секретаря ради. 

8. У разі, коли склад депутатської групи або фракції стає меншим від 
встановленого цим регламентом, вона після двотижневого терміну вважається 
розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні 
ради. 

9. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для 
перегляду персонального складу органів ради представництво групи в якій 
втрачається. 

10. З метою реєстрації Коаліції депутатських груп та фракцій, коаліційна угода 
оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. 

11. У разі припинення діяльності коаліції, нова коаліція формується в порядку 
встановленим цим Регламентом. 

Стаття 13. Права депутатських груп та фракцій 

1. Депутатські групи та фракції мають право на представництво у постійних та 
тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісії, у зв’язку з утворенням нових 
груп та Коаліцій фракцій в раді, можливий лише у випадках, передбачених цим 
регламентом. 

2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури 
осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 
радою із запрошення цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції. 

3. Депутатські групи та фракції мають право обов’язкового виступу представника 
з будь-якого питання, що розглядається радою. 

4. Депутати та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою 
шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не 
підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом. 

5. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням 
депутатської групи може бути проведено закрите засідання. 

6. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання 
закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь – кому з 
членів відповідної депутатської групи. 
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7. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції 
можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для 
здійснення ними передбачених законодавством і цим регламентом функцій. 

8. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи або фракції 
секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про  її 
діяльність як офіційні від депутатської групи або фракції. 

Підрозділ 3. Посадові особи ради 

Стаття 14. Міський голова 

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади. 

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення 
відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення 
про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраною 
відповідно до закону особу, крім випадків дострокового припинення його 
повноважень. 

Стаття 15. Секретар ради 

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її 
депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. 
Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням 
ради 

2. Секретар ради обирається на першому засіданні на термін повноважень ради. 

3. Секретар  виконує наступні функції : 

• веде протокол пленарного засідання ради; 

• проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні 
питань порядку денного; 

• надає допомогу головуючому у веденні сесії ради; 

• проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу 

сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні; 

• забезпечує передачу вказаних документів виконавцям. 

 

Підрозділ 4. Постійні комісії ради 

 

Стаття 16. Постійні комісії 

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього огляду 
та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних 
повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у 
сфері компетенції комісії. 

2. Кількість членів комісії не може бути більшою семи та меншою трьох 
депутатів. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та 
діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та 
положенням про постійні комісії ради. 
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Стаття 17. Утворення постійних комісій 

1. Постійні комісії ради обираються радою у складі голови і членів комісії, з числа 
її депутатів не пізніш другої сесії ради нового скликання на термін її повноважень. 

2. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної ради розглядає, 
узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісії, їх назв та 
персонального складу і готує попередні проекти рішення ради. 

3. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування депутатських 
груп та фракцій, Коаліції депутатських фракцій та отримання пропозиції від їх 
керівників. 

4. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх 
персональний склад. 

5. Під час формування персонального складу комісії  враховується бажання 
депутата, його профільний досвід роботи у т.ч. громадської, професійна 
спрямованість майбутнього члена комісії, пропозиції  депутатів, депутатських 
груп та фракцій, Коаліції депутатських груп та фракцій, побажання міського 
голови та вимоги щодо мінімальної та максимальної  чисельності депутатів в 
комісії. 

6. Формування персонального складу постійних комісії ради відбувається з 
дотриманням принципу пропорційного представництва в постійних комісіях 
депутатських груп та фракцій. 

7. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або 
реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано 
персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту. 

8. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів та членів більшістю голосів її 
складу, інші питання структури комісії вирішуються  відповідною комісією. 

9. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, 
секретар ради. 

Стаття 18. Загальні повноваження постійних комісій ради 

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності 
визначається чинним законодавством, цим регламентом та положенням про 
постійні комісії ради. 

Відповідно до компетенції, постійні комісії: 

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по 
проектам нормативних та інших юридичних актах міської ради, незалежно від 
суб’єкту їх внесення; 

2) здійснюють загальний контроль за виконанням рішень ради, виконанням 
міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого 
виконання бюджету розглядається на засіданні комісії чотири рази на рік; 

3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих 
органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій; 
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4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, 
комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та 
скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають 
рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників; 

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги 
фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісії та 
готують пропозиції щодо до поліпшення діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядуванні в місці; 

6) у разі необхідності  публікують в місцевих засобах масової інформації проекти 
місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають 
ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого 
громадського значення; 

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму 
чи дорадчого опитування громадян. 

Стаття 19. Права постійних комісій ради 

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право: 

1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для 
аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш 
складних питань на розгляд комісії; 

2) створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки 
висновків з питань, що належать до компетенції комісії; 

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників 
виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, 
підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, 
що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії 
ради; 

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів 
ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції; 

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити 
пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та 
співдоповідачів; 

6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на 
сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, 
або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського 
бюджету; 

7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, 
інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних 
делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради 
України, тощо; 

8) виступати організатором та брати участь у роботі конференцій, семінарів, 
круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії. 
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2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, частини 
1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання 
направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що 
його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та 
питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія 
може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи 
на засіданні. 

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на 
засідання комісії. 

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин 
запрошеної посадової особи, вона зобов’язана попередити про це комісію, 
вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для 
розгляду питання. 

5. Комісія, розглянувши відповідь запрошеної особи може взяти до відому 
інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання 
комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії 
на інший день. 

6. В межах компетенції щодо підзвітної раді особи, яка ухиляється від явки на 
запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну 
відповідальність перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї 
особи на посаду. 

Стаття 20. Засідання постійної комісії 

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою 
комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з 
проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, 
відповідно до цього положення. 

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського 
голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії. 

3. Голова комісії після отримання звернення міського голови або ініціативи членів 
комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний 
сповістити міського голову та усіх членів комісії про проведення її засідання 
відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, 
яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах. 

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини 
депутатів від складу комісії. 

5. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови 
чи секретар комісії. 

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.5 цієї 
статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється 
правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії 
вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні. 

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій 
приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії. 
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Стаття 21. Слухання в постійній комісії ради 

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за 
участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної 
інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання 
обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно 
складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний 
вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини. 

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація 
використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать 
до компетенції комісії. 

3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується 
доступ громадськості, представників засобів масової інформації. 

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення 
питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб. 5. 
На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ 
з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості. 

Стаття 22. Порядок денний засідання комісії 

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням 
питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та 
пропозицій, міського голови, виконавчого комітету, членів комісії. 

2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує 
перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може 
пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать 
до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо 
включене до проекту порядку денного. 

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує 
більшість членів комісії. 

Стаття 23. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії 

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення 
питання, що розглядається шляхом голосування. 

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов. 

3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до 
компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до 
розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб. 

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної 
діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та 
громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за 
ініціативою чи за участю комісії. 

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та 
виконавчими органами ради. 

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та 
посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану 
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відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як 
протягом місяця від дня їх отримання. 

7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності 
комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих 
та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо. 

8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності 
заступником голови чи секретарем комісії. 

Стаття 24. Протокол засідання комісії 

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом. 

2. В протоколі вказується: 

1) дата та місце проведення засідання комісії; 

2) список членів комісії, присутніх на засіданні; 

3) список запрошених на засідання комісії; 

4) перелік питань, що розглядались; 

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань; 

6) результати голосувань по кожному з рішень, з особливими думками депутатів-
членів комісій, якщо такі були. 

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки 
депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.  

4. Протокол оформляється у і не пізніше п’яти  робочих днів після проведення 
засідання надається відповідальним за складання протоколу на підпис голові та 
секретареві комісії. 

Стаття 25. Спільне засідання комісій 

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне 
засідання двох чи більше комісій ради. 

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у 
підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий 
визначається за взаємним погодженням. 

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, 
викладеним у цьому положенні для засідання комісії. 

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій. 

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала 
більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У 
цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються 
головами комісій, або особами, що їх замінюють. 

6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по 
різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із 
комісій, в порядку, встановленому цим положенням. 

7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або 
комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні. 
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8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та 
головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх 
замінюють. 

Стаття 26. Розширене засідання постійної комісії 

1. За дорученням ради може проводиться розширене засідання постійної комісії 
ради. 

2. В розширеному засіданні постійної комісії беруть участь голова та члени цієї 
постійної комісії, а також голови всіх інших постійних комісій ради. На 
розширеному засіданні можуть бути присутні інші депутати ради. 

3. Головує на розширеному засіданні постійної комісії голова такої комісії. 

4. Порядок проведення розширеного засідання постійної комісії має відповідати 
нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії. 

5. В голосуванні при прийнятті рішення розширеного засідання постійної комісії 
беруть участь голова комісії, члени цієї постійної комісії та голови інших 
постійних комісій ради. Ухваленим вважається рішення, за яке проголосувала 
більшість членів постійної комісії та голів постійних комісій. 

6. Протокол розширеного засідання постійної комісії підписується головою цієї 
комісії та головами інших постійних комісій ради із зазначенням окремих думок 
(якщо такі були) членів постійної комісії та голів постійних комісій. 

Стаття 27. Забезпечення роботи комісій 

1. Секретар ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним 
приміщенням та тиражування проектів документів, що підлягають розгляду. 

2. За заявкою голови комісії відповідний структурний підрозділ виконкому ради 
забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівниками для 
ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають 
під час проведення засідання. 

3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи 
комісій, рада може залучати для забезпечення діяльності комісій позаштатних 
консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення 
необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї 
компетенції. 

Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради 

Стаття 28. Тимчасова контрольна комісія ради 

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та 
попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів 
ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших 
конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого 
самоврядування міста. 

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включає окремим 
пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не 
менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим 
регламентом. 
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3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює, свою діяльність відповідно порядку, 
встановленого для постійних комісій ради. 

Стаття 29. Створення тимчасової контрольної комісії ради 

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення 
відповідного рішення. 

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати: 

1) назву комісії; 

2) завдання комісії; 

3) кількісний склад комісії; 

4) обраного радою голову (співголів) комісії; 

5) персональний склад членів комісії; 

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання 
певної роботи); 

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані 
радою цій комісії; 

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії 
для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними 
особами, залученими комісією для виконання завдання; 

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, 
організаційного забезпечення роботи комісії. 

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, 
щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає 
питання, що стосується діяльності депутата ( або пов’язаних з ним осіб в 
розумінні українського законодавства) або юридичних осіб, до керівництва якими 
чи щодо власності над якими, він (або пов’язані з ним особи) мають безпосереднє 
відношення. 

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на 
це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової 
контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські 
фракції ради. 

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової 
контрольної комісії здійснюється окремо. 

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної 
комісії, він звільняється секретарем ради від обов’язку бути присутнім на 
засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї 
причини не впливає на кворум у постійній комісії. 

Стаття 30. Припинення тимчасової контрольної комісії 

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про 
виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші 
матеріали, які поширюються серед депутатів. 
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2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в 
постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих 
результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає 
для цього новий термін. 

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям 
радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 

РОЗДІЛ ІІІ. СЕСІЇ РАДИ 

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії 

Стаття 31. Сесія ради 

1. Рада проводить свою роботу сесійно. 

2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з 
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з 
пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект ухвали визнано 
невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не 
пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначення або 
затвердження посадових осіб. 

Стаття 32. Скликання сесії ради 

1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до 
плану проведення сесії, затвердженою радою, але не менше одного разу на 
квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на 
місяць, з його ініціативи. Сесію відкриває і веде міський голова. 

2. Якщо сесія не скликається міським головою у строки, визначені в пункті 1 цієї 
статті або на його доручення сесію скликає, відкриває і веде секретар ради. 

3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем 
ради сесія скликається з ініціативи третини депутатів від загального складу ради 
або постійною комісією ради. У цьому випадку подання за підписами не менше 
третини депутатів від складу ради або за підписами не менше половини складу 
постійної комісії ради, або за підписами більш ніж половини виконавчого 
комітету ради з поясненням причин скликання сесією ради, визначеною датою 
скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних 
рішень реєструється у секретаря ради. Секретар зобов’язаний протягом не пізніше 
трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про 
скликання сесії за ініціативою групи депутатів. В разі відмови секретаря ради 
повідомити всіх депутатів про скликання сесії ради таке повідомлення 
здійснюється ініціативною групою депутатів або постійною комісією ради. Сесію, 
скликану за ініціативи не менше третини депутатів або постійної комісії ради або 
виконавчого комітету, відкриває за  дорученням групи депутатів, якими була 
скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради 
один із депутатів ради. 

4. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 
10 днів до сесії, у виняткових випадках-не пізніш як за день до сесії. 
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5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний 
засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також 
оприлюднюються через засоби масової інформації або іншим публічним 
способом. 

Стаття 33. Відкриття та закриття сесії ради 

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного 
засідання. 

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради, 
наявність кворуму ради, та оголошує підставу її скликання відповідно до цього 
регламенту. 

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час 
проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті, .в поточному 
пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні 
у визначеній послідовності. 

4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення 
розгляду усіх питань, що були включенні до порядку денного . Про закінчення 
сесії ухвалюється процедурне рішення. 

5. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань 
порядку денного. 

6. При відкритті сесії виконується Державний Гімн України та Гімн Баранівської 
громади та вшановують хвилиною мовчання за загиблими за незалежність 
України та при  закритті сесії виконується Державний Гімн України та Гімн 
Баранівської громади. 

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради 

Стаття 34. Лічильна комісія 

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку 
голосів депутатів при голосуваннях. 

2. Лічильні комісії формуються, як правило, з тьох депутатів. 

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією 
депутатів. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї 
депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної 
комісії здійснюється головуючим. 

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії 
проводяться гласно і відкрито. 

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких 
включені до бюлетенів для таємного голосування. 

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. 

7. Оригінали рішень лічильної комісії після закінчення пленарного засідання ради 
передаються секретарю ради для зберігання. 
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Стаття 35. Секретаріат засідання 

1. Секретаріат засідання є робочий орган сесії ради, що створюється для 
опрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного 
уточнення ухвалених рішень, а також для фіксації окремих думок депутатів, що 
проголошені в усній формі в період обговорення зазначених проектів рішень, з 
подальшим включенням таких думок до протоколу засідання ради. 

2. Секретаріат засідання обирається радою процедурним рішенням з числа 
депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення. 

3. Секретаріат засідання оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей 
примірник підписується уповноваженим членом секретаріату засідання до кінця 
пленарного засідання та передається секретарю ради для зберігання. 

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання 

Стаття 36. Скликання першої сесії 

Першу сесію новообраної ради скликає міська територіальна виборча комісія не 
пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі шляхом 
публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що 
забезпечують публічність оголошення. 

Стаття 37. Документи, що надаються депутату до першої сесії міської ради 

1. Депутату надсилається: 

1) повідомлення про час засідання сесії; 

2) регламент міської ради; 

3) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них; 

4) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по батькові. рік 
народження; дані про посаду, місце роботи, партійність; 

5) список посадових осіб міської ради та номери їх службових телефонів. 

2. Депутат   до початку сесії подає на ім’я новообраного міського голови заяву із 
зазначенням назв комісій, в яких він згоден працювати. 

Стаття 38. Підготовча група 

1. Для підготовки першої сесії новообраної міської ради утворюється Підготовча 
депутатська група. 

2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується міським 
головою (новообраним) з числа депутатів. 

3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій міського голови та 
депутатів ради готує: 

1) проект порядку денного сесії ради нового скликання; 

2) проект ухвали про перелік постійних комісій та їх функції; 

3) проекти інших документів, що виносяться на сесію; 

4) пропозиції щодо організації роботи засідання. 
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4. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних 
комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради. 

Стаття 39. Порядок проведення першої сесії ради 

1. Міський голова інформує депутатів ради про роботу Підготовчої депутатської 
групи 

2. Засідання   проводяться за таким порядком денним: 

1) обрання секретаря ради; 

2) затвердження кількісного і персонального складу виконавчого комітету міської       
ради; 

3) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради; 

4) обрання голів постійних комісій; затвердження персонального складу комісій; 

5) затвердження Положення про постійні комісії ради; 

6) інформація   про створення депутатських груп/фракцій; 

7) різне. 

Стаття 40. Особливості ведення першої сесії за необрання міського голови 

У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на 
сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає 
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени 
тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до 
обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних 
засіданнях ради. 

Підрозділ 4. Порядок денний сесії 

Стаття 41. Формування проекту порядку денного сесії ради 

1. Проект порядку денного сесії ради  формує міський голова   на основі: 

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради; 

2) пропозицій секретаря ради; 

3) пропозицій депутатів ради; 

4) пропозицій постійних комісій ради; 

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи; 

6) пропозицій не менш як   третини депутатів від загального складу ради; 

7) пропозицій виконавчого комітету. 

До порядку денного сесії ради вносяться питання проекти рішень яких 
оприлюдненні  

Проекти рішень які не були оприлюднені вносяться до порядку денного за 
рішенням ради. 
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Стаття 42. Затвердження порядку денного 

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого  засідання 
сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання ”про порядок денний 
сесії ради” у такій послідовності: 

a) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду; 

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту 
порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог 
цього регламенту; 

в) голосування проекту порядку денного за основу – однією третиною голосів від 
присутніх на засіданні; 

г) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю від присутніх на засіданні; 

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно 
до вимог цього регламенту -   однією третиною голосів від присутніх на засіданні; 

е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю від складу депутатів ради. 

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої 
ініціативи – більшістю голосів від присутніх  на засіданні. 

3. Прийняття порядку денного та змін до порядку денного, а саме виключення з 
порядку денного  та внесення питань до порядку денного  є процедурним 
рішенням. 

Стаття 43. Розгляд питань порядку денного 

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються 
у тій черговості, у якій вони були затверджені. 

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням 
ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за 
скороченою процедурою. 

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її 
обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього 
питання секретаря ради і представника відповідної комісії. 

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою 
більшістю голосів від загального складу ради. 

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись: 

1) міським головою; 

2) секретарем ради; 

3) постійною комісією; 

4) депутатською фракцією або групою; 

5) однією третиною голосів від складу ради. 

 

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії 
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Стаття 44. Попередній розгляд проекту рішення 

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд 
пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує 
попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери 
повноважень яких належать ці питання. 

2.  Термінові питання можуть вноситись у порядок денний сесії за рішенням 
міської ради. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданнях 
постійних комісій, головуючий ставить на голосування можливі варіанти 
процедури їх розгляду: 

-  оголосити перерву в роботі сесії, розійтись по комісіям і провести засідання 
комісій, – при згоді потім – повернутися до зали засідань і продовжити роботу 
сесії; 

- оголосити перерву і провести спільне засідання комісій безпосередньо в залі 
засідань і при досягненні згоди із запропонованого питання, продовжити роботу 
сесії. 
- за рішенням ради розглянути питання під час роботи сесії. 

Кожна з пропозицій виноситься на голосування окремо. 

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради. 

Стаття 45. Вимоги до проекту рішення ради 

1. Текст проекту рішення ради повинен складатися з таких частин: 

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, 
обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення; 

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці 
поставленого завдання; 

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких 
покладається контроль за виконанням рішення. 

2. Проект рішення, що планується винести на розгляд засідання сесії міської ради 
оформляється в паперовому та електронному вигляді та подається  спеціалісту з 
інформаційних зв’язків з метою оприлюднення у відповідності до вимог Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». 

3. Інженер програміст оприлюднює проект рішення на дошці оголошень та на 
офіційному сайті Баранівської міської ради на протязі дня, в який було надано 
(надіслано) відповідний проект. 

Стаття 46. Узгодження проекту рішення  

Виконавчий апарат міської ради узагальнює пропозиції, поправки, зауваження до 
проектів рішень, які розглянуті і прийняті на засіданні ради, і після до 
опрацювання через секретаря ради передаються виконавцям, а також органам і 
посадовим особам, на яких покладено здійснення контролю.    

 

Підрозділ 6. Пленарні засідання 
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Стаття 47. Розклад пленарних засідань сесії ради 

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про 
проведення сесії час. 

2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові 
пленарні засідання ради починаються о 10 годині. 

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 години. 

4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок 
роботи на день. 

5. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення 
депутатських запитів і депутатських запитань. 

6. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення 
обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не 
пов’язані з питаннями порядку денного сесії («різне»). Рішення з обговорюваних 
питань у цей час радою не приймаються. 

Стаття 48. Встановлення право спроможності кворуму засідання 

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше 
половини від загального складу ради - 14 депутатів. 

2.  Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться 
перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації 
оголошуються головуючим на початку засідання. 

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести 
початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або 
переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не 
більше, ніж за два тижні. 

Стаття 49. Депутатський запит 

1. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради, а 
саме 1/3 загального складу депутатів, до посадових осіб ради  і  її  органів,    
міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від 
форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, а 
депутата міської (міста обласного значення),  районної,  обласної ради - також  до  
голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів 
і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.  

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій 
формі і подається секретареві ради не пізніше, як за три години до пленарного 
засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання 
включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття 
відповідного рішення, проект якого додається до подання. 

3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і 
повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є 
предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги 
щодо дій особи до якої звернено запит . Запити щодо яких є подання 
оголошуються в обов’язковому порядку. 
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4. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або 
посадової особи, до яких його скеровано. 

5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні на якому присутня особа, до 
якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. 
Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь 
готується відповідно до ч.7 цієї статті. 

6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо 
радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього. 

7. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути 
розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не 
менш як третиною від складу ради. 

Стаття 50. Депутатське запитання та депутатське звернення. 

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або 
роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. 

2. Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені 
депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через 
секретаря ради. 

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному 
засіданні ради або дана депутатові особисто. 

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення 
щодо нього не приймається. 

5. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  
місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  
органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  
установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на 
території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне 
роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.  

 

Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань 

Стаття 51. Головуючий на пленарному засіданні ради 

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова. 

2. За відсутності міського голови, або у випадках передбачених цим регламентом, 
обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної 
комісії ради з питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією, або 
одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках 
визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» та цим регламентом. 

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, 
а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні 
ведення засідання доручається іншій особі. 
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Стаття 52. Повноваження головуючого 

1. Головуючий на засіданні Ради: 

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у 
засіданнях ради; 

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, 
ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень); 

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради; 

4) організовує розгляд питань; 

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного 
промовця; 

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговорюванні питань; 

8) ставить питання на голосування , оголошує його результати; 

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданнях; 

10) робить офіційні повідомлення , а також ті , які вважає за необхідне оголосити; 

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на 
пленарному засіданні; 

13) здійснює інші повноваження , що випливають з цього регламенту. 

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок 
щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому 
регламенті. 

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам, зачитування 
письмових документів, пропозицій щодо обговорювання питання. 

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, 
пропозицій від комісії здійснюється  визначеним комісією доповідачем. 

Стаття 53. Розгляд процедурних пропозицій 

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право 
ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних 
питань, щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні 
пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими. 

2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний вияснити, чи не має у 
депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових 
доповідей, повідомлень щодо цього питання. 

3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за 
скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення 
приймається більшістю від присутніх на засіданні. 

4. Для  визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного 
засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може 
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оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції ,  щоб 
з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують  або заперечують проти неї. 

5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття 
рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом. 

Стаття 54. Оголошення початку розгляду питання порядку денного 

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується 
головуючим на засіданні. 

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку 
денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі і 
альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок 
розгляду питання відповідно до цього регламенту. 

3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних 
між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають 
заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без 
обговорення більшістю голосів під присутніх на засіданні. 

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити 
повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі 
повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу 
промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення 
головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна 
відкрити через відсутність кворуму. 

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з 
цього питання. 

Підрозділ 8. Порядок надання слова 

Стаття 55. Регламент розгляду питання 

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповіді,, 
запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова. 

2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 
хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 
5 хвилин. 

3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних 
виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а 
також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, 
внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо 
кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, 
пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини. 

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх 
депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може 
надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. 

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час 
продовжується на відповідний термін. 
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6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших 
питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання 
починається спочатку. 

Стаття 56. Загальний час на обговорення питання 

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради 
становить не більше як дві години. 

2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада 
без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу 
обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку 
встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного. 

Стаття 57. Надання слова 

1. Для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за 
зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки. 

2. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова 
головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу  засідань не 
вносяться. 

3. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не 
надається. 

Стаття 58. Гарантоване право слова 

1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку 
запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання 
порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. 

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору 
проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу. 

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання: 

- голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління з питань, що 
стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету; 

- особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо 
цього є процедурне рішення ради. 

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові 
ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої 
ініціативи. 

Стаття 59. Вимоги до виступу 

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни. 

2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому 
слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від 
депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву. 

3. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, шо 
розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі 
позитивні та негативні наслідки від його ухвалення. 
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4. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке 
голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію 
промовця щодо цього питання. 

5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. 
Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує 
письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на 
засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити 
його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в 
обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від 
головуючого на засіданні 

6. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засідаю 
неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі 
звернутися  до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи 
зауважень. Слово надається відразу після звернення. 

Стаття 60. Оголошення голосування 

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до 
голосування. 

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань 
способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення 
головуючим фрази «ставиться на голосування». 

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим засіданні 
пропозицій, що ставляться на голосування. 

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує: 

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення; 

б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту). 

Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного 

Стаття 61. Загальний порядок обговорення питання 

1. Обговорення питання на засіданні ради включає: 

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 

2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі 
необхідності); 

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона 
є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали 
доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед 
депутатів разом з висновком відповідної комісії; 

4) виступ ініціатора внесення пропозиції; 

5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо 
відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є; 

6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають 
виступити; 
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7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають 
виступити; 

8) виступи депутатів, що записались на виступ; 

9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та 
повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ; 

10) заключне слово доповідача; 

11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які нашли щодо 
обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; 

12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що 
розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням 
припинення обговорення; 

13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної 
зареєстрованої фракції, які бажають виступити; 

14) виступи депутатів з мотивів голосування. 

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки до своїх 
виступів; для цього їм позачергово надається слово. 

Стаття 62. Скорочена процедура 

1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у 
регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке 
включає: 

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій; 

2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається 
рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією; 

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції; 

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і 
будуть ставитися на голосування; 

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної 
зареєстрованої групи та фракції. 

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні 
надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів. 

3. У разі, коли проект рішення був всебічно і якісно обговорений у профільній 
комісії (комісіях), з урахуванням доповнень та пропозицій до проекту рішення, то 
на засіданні сесії головуючий називає порядковий номер питання порядку 
денного, зачитує назву проекту рішення, і ставить на голосування про розгляд 
цього питання за скороченою процедурою, і у разі підтримки більшістю депутатів 
скороченої процедури – проект рішення голосується без обговорення. 

Стаття 63. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення 

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання; 

2) питання про неприйнятність та відкладені питання; 
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3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього 
питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них; 

4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання; 

5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами; 

6) інші питання, пропозиції поправки, можливість внесення яких на засіданні ради 
встановлена законом та цим регламентом. 

Стаття 64. Перерви перед голосуванням 

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування цього 
питання голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію 
про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування. 

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається 
схваленою за підтримки третини депутатів від загального складу ради. 

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах до 15-ти хвилин. 

Стаття 65. Неприйнятність питання до розгляду 

1. У ході обговорення питань депутати та члени виконавчого комітету ради у 
будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав: 

1) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам; 

2) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради: 

3) їх прийняття не входить до компетенції ради: 

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення 
здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх 
надходження. 

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу 
ради. 

Стаття 66. Відкладення розгляду питання 

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити 
стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття 
остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення 
певних дій. 

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від 
загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом. 

Стаття 67. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення 

1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання 
здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою 
процедурою. 

2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує 
голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено. 

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно. 
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Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій 

Стаття 68. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій 

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли  і і не були 
відкликані. 

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного 
питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на 
голосування також. 

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки 
поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано 
нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше 
прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне 
рішення з цього приводу приймається радою з обговоренням. 

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при 
повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на 
голосування не ставляться. крім випадку, коли після скасування рішення щодо 
прийнятого тексту його розгляд починається знову. 

Стаття 69. Голосування альтернативних пропозицій 

1. У разі коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, 
виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме 
іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення. 
Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на 
голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту 
рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях 
ради. 

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого 
розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в 
інших випадках подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на 
загальних засадах без врахування голосування про її прийняття до розгляду. 

Стаття 70. Голосування поправок 

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, 
ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, 
то на голосування ставиться текст пропозиції. 

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. 
У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а 
подаються у вигляді окремої пропозиції. 

3. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться 
пропозиція з внесеними до неї поправками. 

Стаття 71. Оголошення суті голосування 

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що 
будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення 
тексту. 
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2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна 
одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає 
зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи 
пропозиції окремо. 

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому. 

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його 
результати і прийняте рішення. 

Підрозділ 11. Прийняття рішень 

Стаття 72. Прийняття рішень радою 

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі: 

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що 
спричинює певні юридичні наслідки; 

2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і 
містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії; 

3) звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із 
закликом до певних дій та ініціатив; 

4) заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань; 

5) процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань 
відповідно до цього регламенту. 

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального 
голосування депутатів. 

3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради 
включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і 
враховується його голос. 

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може 
переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його 
результатів слово нікому не надається. 

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час 
його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. 

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може 
прийняти процедурне рішення про переголосування. 

Стаття 73. Підписання прийнятих рішень 

1. Рішення ради у десятиний  термін з моменту його прийняття підписується 
головуючим на засіданні ради. 

2. Рішення ради протягом терміну визначеного частиною 1 цієї статті може бути 
зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням 
зауважень для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне 
засідання ради. 
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3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його 
розглянути. 

4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради 
чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила 
зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами 
голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від 
підписання його міським головою. 

5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її 
компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським 
головою наданих йому повноважень. 

Стаття 74. Процедурні питання 

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу 
розгляду питань на засіданні ради, зокрема: 

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання; 

2) про проведення додаткової реєстрації; 

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому; 

4) про надання додаткового часу для виступу; 

5) про зміну черговості розгляду питань». 

6) про надання слова запрошеним на засідання; 

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради; 

8) про визначення способу проведення голосування; 

9) про форму бюлетеня для таємного голосування; 

10) про перерахунок голосів; 

11) про взяття інформації до відома; 

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит. 

2. При виникненні сумніву чи запропонованого до розгляду питання є 
процедурним радою про це приймається процедурне рішення. 

3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів зареєстрованих 
на засіданні, якщо інше не передбачено цим регламентом. 

Стаття 75. Порядок прийняття рішення 

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів ”ЗА” від 
загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті. 

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів 
на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення 
заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради. 

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після 
завершення голосування. 

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, 
спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, 
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здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі 
рішення мають статус процедурних. 

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. 
Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо 
жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього. 

Стаття 76. Поіменне  голосування 

1. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутат ів, 
підтриманою не менш як третиною депутатів, зареєстрованих на засіданні. 

2.  Поіменне голосування проводиться підняттям рук за кожну альтернативу. 
Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії 
повідомляє результат голосування за кожну альтернативу. 

3. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів. 

4. Результати поіменного голосування  оприлюднються на офіційному сайті. 

Стаття 77. Таємне голосування 

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради, а також у 
випадках, для яких Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та 
цим регламентом таємне голосування передбачене як обов’язкове. 

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів: 

a) час і місце проведення голосування; 

б) порядок заповнення бюлетеня; 

в) критерії визнання бюлетеня недійсним: 

г) порядок організації голосування. 

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, 
виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною 
комісією і затвердженою процедурним рішенням ради. 

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія: 

а) отримує від секретаріату складений за алфавітним порядком список усіх 
депутатів та бюлетені для таємного голосування; 

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для 
повного дотримання таємниці голосування. 

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають 
кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. 
Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині 
приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу 
заповнення бюлетеня.  Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного 
голосування. 

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для 
таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і 
встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної 
комісії. 
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7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який 
підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те 
член комісії оголошує результати голосування. 

Стаття 78. Обов’язковість таємного голосування 

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках: 

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради; 

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноваження міського 
голови. 

Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень 

Стаття 79. Обрання секретаря ради 

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради за 
пропозицією міськог голови.Пропозиці якщо до кандидатури секретаря ради 
може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 
складу  ради у разі, якщо: 

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не 
завершені вибори міського голови; 

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану від 
повідним міським головою; 

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський 
голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 

4) на наступній черговій сесії  після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку 
з достроковим припиненням  його  повноважень міський голова не вніс на розгляд 
ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського 
голови у зв'язку з достроковим припинення його повноважень. 

2. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради. 

Стаття 80. Відкликання секретаря 

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою. 

2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться не менш як третиною 
депутатів від їх фактичної кількості. 

3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який 
і виступає з доповіддю про причини подання. 

4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні 
подання про його відкликання. 

5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням. 

6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про 
причини відкликання. 

7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний 
раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше 
наступної сесії. 
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Стаття 81. Обрання голів та членів постійних комісій 

1. Рада обирає голів та членів постійних комісій більшістю голосів її складу з 
урахуванням бажання депутата, його профільного досвіду роботи у т.ч. 
громадської, професійною спрямованістю майбутнього голови/члена комісії, 
пропозиціями  депутатів, пропозиціями депутатських груп та фракцій, Коаліції 
депутатських фракцій, побажань міського голови та згоди кандидатів. 

2. Рада своїм процедурним рішенням визначає одну з процедур обрання членів та 
голів постійних комісій: 

- голосування за список голів та членів комісій; 

- голосування спочатку за список голів комісій, а потім – за список членів комісій; 

- голосування спочатку за список членів комісій, а потім – за голів комісій зі 
складу новообраних членів комісій; 

- голосування по персональним кандидатурам голів та членів комісій. 

Рада може визначитися щодо іншої процедури голосування. 

У разі внесення узгодженого з усіма депутатськими групами та фракціями списку 
голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування 
здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на 
пленарному засіданні не проводиться. 

3. Список для обрання голів та/або членів постійних комісій ради повинен 
містити: 

- назви постійних комісій; 

- прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів та/або членів 
відповідних комісій; 

- дані про партійну належність кандидатів; 

- назви груп та фракцій, які висунули відповідних кандидатів. 

4. У разі, коли рада спочатку обере голів комісій, перед голосуванням за список 
або по персональним кандидатурам членів комісій надається слово для виступу 
новообраним головам комісій. 

5. У разі, коли голосування за списком голів та/або членів постійних комісій не 
привело до їх обрання, головуючий оголошує кандидатури в порядку їх 
надходження, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам. 

6. Кожна депутатська група та фракція має право на пропорційне представництво 
в постійних комісіях ради, що включає в себе право на обрання голів постійних 
комісій. 

7. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для 
виступу та відповідей на запитання. 

Стаття 82. Відкликання голови та членів постійної комісії 

1. Голова або член постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний 
радою, більшістю голосів фактичної кількості депутатів, за поданням рішення 
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відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні, або не менш як 
третиною депутатів від їх фактичної кількості. 

2. Якщо питання про відкликання порушене за рішенням постійної комісії, рада 
заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. 

3. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та 
організацію і стан справ з питань віднесених до його відання та відповідає на 
запитання депутатів. Член постійної комісії доповідає про свою роботу в цій 
комісії та відповідає на запитання депутатів. 

4. Рішення ради про відкликання голови або члена постійної комісії повинно 
містити відомості про причини відкликання. 

5. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, 
наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не 
раніше наступної сесії. 

Стаття 83. Затвердження членів виконавчого комітету ради 

1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови 
вносить на розгляд ради міський голова. 

2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови попередньо 
розглядаються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які 
готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на 
пленарних засіданнях. 

3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого 
комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через 
секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають 
автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. При 
необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх 
повноважень, визначених законодавством та цим регламентом. 

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями відбувається 
за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити питання та 
отримувати необхідні відповіді. 

5. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на 
пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному 
засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи 
на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних 
комісій чи фракцій ради. 

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів 
виконкому можуть брати участь тільки депутати. 

7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи 
списком. 

8. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки 
необхідної більшості депутатів, міський голова на наступній сесії представляє 
раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. 
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9. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови 
керівників утворених радою органів підлягає розгляду і обговоренню не менше 
як через тиждень і не пізніше як через місяць з моменту включення до порядку 
денного. Під час розгляду цього питання заступникам місько-голови і керівникам 
вказаних органів повинно бути надане слово для виступу. 

10. Виконавчий комітет підзвітній і підконтрольний раді, що його утворила, а з 
питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також 
підконтрольний органам виконавчої влади.  

11. Виконавчий комітет працює згідно регламенту та положенням, затвердженим 
міською радою. 

12.Постійна депутатська комісія з питань законності та правопорядку охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики має право перевірити та проаналізувати рішення виконавчого 
комітету на предмет законності. Дана комісія при необхідності, за поданням 
голови комісії, має право винести на обговорення ради рішення виконавчого 
комітету .  

13. Про час та дату зібрання виконавчого комітету повідомляються голови 
фракцій та депутати обрані в одномандатних мажоритарних виборчих округах які 
не ввійшли в жодну з фракцій за три дні до засідання виконавчої ради 

 

Стаття 84. Відкликання з посад за власним бажанням 

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено 
регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним 
бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови. 

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення 
цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому 
голосування не проводиться. 

3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, 
голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може 
проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято 
процедурне рішення ради. 

Стаття 85. Дострокове припинення повноважень міського голови 

Повноваженн  міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним 
повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком що донього; 

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 
відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 
стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що 
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 
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4) відкликання з посади за народною ініціативою; 

5) визнанняйого судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, 
що помер; 

6) його смерті. 

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроковоприпинені, якщо 
він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не 
забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, 
передбаченому Законом України  "Про військово-цивільні адміністрації". 

Стаття 86. Дострокове припинення повноважень депутата ради 

1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради здійснюється по 
праву, без прийняття рішення міською радою з моменту оголошення на 
пленарному засіданні ради міським головою, чи особою, що його в цей час 
замінює юридичних актів, що засвідчують підстави, передбачені пп. 1-7 ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

2. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2 ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» рішення приймається більшістю від складу 
ради за висновком постійної комісії з питань регламенту ради. 

3. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом 
його відкликання відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад». 

4. Після дострокового припинення повноважень депутата ради, рада приймає 
рішення відповідно до виборчого законодавства. 

Стаття 87. Дострокове припинення повноважень міської ради 

1. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснено з 
відповідно до закону рішенням місцевого референдуму, Верховною радою 
України через призначення дострокових виборів. 

2. Повноваження депутатів припиняються з обранням нового складу ради 
у правомочному складі. 

Стаття 88. Розгляд проекту бюджету 

1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчого комітету ради, що 
здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради. 

2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік, на основі 
інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-
економічний розвиток, рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної 
політики на наступний рік. Проект ухвали виноситься на засідання ради міським 
головою за погодженням профілюючої постійної комісії з урахуванням 
пропозицій інших постійних комісій ради. Проект 

бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки 
бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені 
окремо і ґрунтовно вмотивовані. 
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3. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за один день 
до визначеного терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. 
Засідання постійних комісій відбуваються за участю 

представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів 
ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у 
профілюючу постійну комісію. 

4. Поправки можуть бути лише такого змісту: 

1) скоротити статтю видатків (доходів); 

2) виключити статтю видатків (доходів); 

3) збільшити статтю видатків (доходів); 

4) додати нову статтю видатків (доходів). 

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення 
видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму 
суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення 
видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки 
письмове обґрунтування. 

6. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії 
розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань 
офіційно повідомляються інші постійні комісії. 

7.Відділ фінансів готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія 
готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. 

8. Після обговорення на голосування ставиться проект доручення щодо 
врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо 
проект такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про 
повернення проекту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про 
розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профілюючу 
постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених в цій статті. 

9. Виконавчий комітет ради протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету 
відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження. 

10. Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради бюджетна комісія 
ради, разом із виконавчим комітетом проводять громадські слухання з питань 
бюджету відповідно до норм міського статуту. 

11. Питання розробки та ухвалення проекту може регулюватися бюджетним 
регламентом. 

Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради 

Стаття 89. Набрання чинності рішень ради 

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк 
введення цих рішень у дію. 

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як 
у 20-денний термін з дня їх прийняття. 
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3. Інші рішення ради набувають чинності відповідно до закону та цього 
регламенту. 

4. Уразі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом вийнятого 
рішення виправлення вносяться негайно юридичним відділом (юристом) 
виконкому, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді 
ради. 

5. У випадку, коли невідповідність виявленої в опублікованому тексті, секретар 
ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого 
опублікування прийнятого тексту рішення. 

Стаття 90. Оприлюднення рішень ради 

1. Рішення ради нормативного характеру, оприлюдненнються на офіційній 
сторінці  міської в мережі Інтернет.  

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну 
книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради. 

3. Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через 
вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години 
доступу до книги для бажаючих. 

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих 
радою рішень, з урахуванням обмежень встановлених Конституцією України та 
Законом України «Про інформацію». 

Підрозділ 14. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Стаття 91. Дотримання регламенту виступів 

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, 
непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. 
Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість 
таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного 
порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. 

2. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно 
тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до 
головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи 
зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово 
відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку 
головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого 
звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово. 

Стаття 92. Дотримання дисципліни в залі засідань 

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам 
діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, 
оплесками, вставанням тощо). 

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, 
головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. 
Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може 
запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат 
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відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до 
виконання депутатом вимоги головуючого. 

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи 
повинні відключити дзвінки мобільних телефонів. 

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання 
головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання. 

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, 
зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом 
пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим 
відповідно п. 8 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування». 

Стаття 93. Відсутність депутата на засіданнях ради 

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, 
допускається лише з поважних причин. 

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які 
проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час 
доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято 
відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду 
повідомляє секретар ради. 

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його 
відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від 
роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли 
згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку. 

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має 
повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання. 

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього 
узгодження з головуючим. 

Стаття 94. Санкції за порушення регламенту 

1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загально прийнятих норм 
моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати 
участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру 
приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має 
залишити зал. 

2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то 
головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб 
депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію. 

3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може 
опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест 
секретарю ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду 
цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для 
відповідних пояснень. Означений депутат як зацікавлена сторона участі в 
голосуванні не приймає. Рада може продовжити термін заборони на участь 
депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом 
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терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних 
засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради. 

Підрозділ 15. Протокол та запис засідання 

Стаття 95. Протокол засідання ради 

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретар 
ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні. 

2. У протоколі засідання ради зазначаються: номер протоколу, дата, час і місце 
проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на 
розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і 
промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; 
повні результати голосування і прийняті рішення. 

3. До протоколу засідання ради додатково включаються: 

1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів; 

2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з 
поважних причин; 

3) результати поіменного голосування; 

4) повні результати голосування; 

5) тексти невиголошених виступів депутатів; 

6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень. 

Стаття 96. Запис засідання 

1. Засідання ради записуються у повному обсязі на  електронний носій інформації. 

Стаття 97. Зберігання протоколів та записів 

1. Протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес 
обговорення та прийняття рішення радою. 

2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря 
ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання. 

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для 
документів з обмеженим доступом. 

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за 
їх особистими заявами . 

6.Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх 
зверненням. 

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за письмовим зверненням до 
міського голови, відповідно до вимог законодавства України про інформацію. 

Розділ IV. Внесення змін і доповнень до Регламенту 

Стаття 98. Зміни і доповнення до Регламенту 

1. Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, 
секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих 
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депутатів за рішенням ради простою більшістю голосів від загального складу 
ради. 

2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і 
подається до постійної комісії міської ради, до відання якої відносяться питання 
регламенту, депутатської діяльності та етики. Постійна комісія розглядає 
запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої 
висновки і рекомендації з цього приводу. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Володимир Заремба 
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 Проєкт 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

3  сесія 8 скликання 
 
 24  грудня  2020 року                                                                                 №   
 
Про міський бюджет Баранівської міської 
 об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  
 
(06511000000) код бюджету  
 
На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового 
кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1.Визначити на 2021 рік: 
 1) Доходи міського бюджету у сумі 196211479,00 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету 186119769,00 гривень, доходи спеціального 
фонду міського бюджету 10091710,00 гривень згідно з додатком №1 до цього 
рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком № 1.1 до цього 
рішення.  
 
2) Видатки міського бюджету у сумі 194314329,00 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету 183322619,00 гривень та видатки 
спеціального фонду міського бюджету 11091710,00 гривень, згідно з додатком № 
3 до цього рішення.  
 
3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 2897150,00 гривень, 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до 
цього рішення.  
4) За спеціальним фондом міського бюджету, згідно з додатком № 2, з них:  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2897150,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 
 - профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1897150,00 гривень, 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.  
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5) Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1000,00 
гривень, що становить 0,0005 відсотка видатків загального фонду міського 
бюджету визначених цим рішенням.  
6) Резервний фонд міського бюджету у сумі 10000,00 гривень, що становить 0,005 
відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим рішенням. 
 
 2. Встановити, що у 2021 році в бюджетному процесі застосовується програмно-
цільовий метод. 
 3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 
програмами, у тому числі за  загальним фондом – 183222619,00 гривень та  
11091710,00  гривень за спеціальним  фондом  згідно з додатком № 3 до цього 
рішення.  
4. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому 
числі інші субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком 
№ 4.1. 
 5. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження 
міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському 
бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського бюджету, 
за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням наступною сесією 
міської ради.  
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних 
та регіональних галузевих програм на загальну суму 2082250,00 гривень згідно з 
додатком №5. 
 7. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6.  
8. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, 
захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:  
- оплату праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  
- забезпечення продуктами харчування;  
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  
- обслуговування місцевого боргу;  
- поточні трансферти населенню; 
 - поточні трансферти місцевим бюджетам.  
9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі  
1422863,00 гривень.  
10. Надати право виконавчому комітету міської ради у межах поточного 
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з 
урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках 
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у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду.  
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 
 12. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету 
на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного 
кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу 
України.  
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 
бюджету на 2021 рік:  
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу 
України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;  
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 
71 Бюджетного кодексу України.  
14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:  
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цього рішення;  
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;  
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, 
а саме:  
- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 
рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 2021 року;  
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;  
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;  
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань;  
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;  
7) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення 
мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на 
фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому 
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неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання 
керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення 
фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші 
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;  
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання 
пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в 
першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;  
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 
плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної 
плати;  
10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних 
закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими 
заробітної плати в річному вимірі;  
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 
детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування 
(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та 
вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також 
тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти 
з міського бюджету; 
 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення 
змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.  
15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних 
програм здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.  
16. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих 
органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів 
(заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, 
визначеного у рішеннях міської ради. 
 17. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо 
передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке 
надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних 
коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 6 
статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 
 18. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у межах 
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 
розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і 
надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний 
фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої 
статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також 
збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших 
видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за 
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погодженням з постійною комісією з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку, відповідно до частини 8 статті 23 
Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.  
19. Надати право Баранівській районній державні адміністрації здійснювати 
видатки за субвенціями з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 
з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, на виплату 
державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків, на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) 
та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива, які належать жителям Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади.  
 
20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 
21. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
22. Забезпечити публікацію рішення в засобах масової інформації в 10 денний 
строк з дня його прийняття.  
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
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Пояснювальна записка  

до оцінки доходів,видатків та фінансування  бюджету Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  

 
                       Доходи місцевого бюджету 

Показники дохідної частини міського бюджету на 2021 рік розроблені на 
базі  чинних  Бюджетного та Податкового кодексів України. А також проекту змін 
до Податкового кодексу України щодо індексації ставок, визначених в 
абсолютних значеннях, з акцизного податку (крім тютюнових виробів), 
екологічного податку, рентних плат за спеціальне використання лісових ресурсів 
, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 
корисних копалин, на відповідні індекси споживчих цін, або цін виробників 
промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
29.03.2020 № 253.  

При прогнозуванні  дохідної частини  бюджету міста на наступний рік  було 
враховано: 

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані надходження 
за 2020 рік, включно з очікуваними надходженнями за 2020 рік по 
Першотравенській селищній раді; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2019 
років та 11 місяців 2020 року, норми чинного Бюджетного та Податкового 
кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому 
нормативи їх зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 
- інші показники.  

В цілому, показник доходів місцевого бюджету на 2021 рік ( без 
врахування міжбюджетних трансфертів ) обраховано в сумі  89270,4 тис.  грн, 
у тому числі: 

  загальний фонд – 82610,0 тис. грн; 

  спеціальний фонд –   7022,6 тис. гривень. 
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Прогнозні показники доходів місцевого бюджету на 2021 рік, у порівнянні до 
плану зі змінами на 2020 рік, збільшено на 1792,7 тис. грн. або на 2,0%                    (до 
очікуваних на 9301,4 тис. грн або на 11,6%), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 4701,6 тис. грн або на 6%          (до 
очікуваних на 8381,8 тис. грн або на 11,3%); 

 спеціальному фонду – зменшується на 2908,9 тис. грн або на 30,4%                  
(до очікуваних збільшується на 919,6 тис. грн. або на 16 %). 

 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить 63,2% від показника доходів загального фонду 
2021 року. 

 
 
        Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 
розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 
показник витрат на оплату праці, який включає в себе фонд оплати праці 
найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, 
допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фонду 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування, винагорода за 
цивільно – правовими договорами. 
     Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 
наступний рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 
праці, рівня середньої заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати на 
2021 рік, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст 
надходжень 2021 року становить майже 115 %  до очікуваного показника 2020 
року. 
      Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних 
осіб : 
- застосування єдиної ставки ( 18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
- підвищення мінімальної заробітної плати  з 01.01.2021 року до 6000 грн. , з 

01.12.2021 – до 6500 грн., що в свою чергу призведе до зростання фонду 
оплати праці. 

- легалізація виплати заробітної плати ;  
- сплата податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням ( 

розташуванням ) відокремлених підрозділів та інше. 
 

 
 
 
        Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на  
2021 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( 11010100 ) – 47397,0 
тис. грн., або 90,7 % від загальної суми ПДФО ; 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу , що сплачується податковими агентами  
( 11010200 )  – 1800,0 тис. грн. ( 3,4 % ); 
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- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата ( 11010400 )  - 2020,0 
тис. грн. ( 3,9 % ); 

- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування ( 11010500 ) – 1030,0 тис. грн. ( 2% ). 
 

 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів на 2021 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за 
попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску 
деревини та проіндексованих ставок рентної плати на індекс цін виробників 
промислової продукції . 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду державного 
бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів 
місцевих бюджетів. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( 
крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ) 100 % 
зараховується до бюджету міста. 

 
 

 

 

 

Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
до місцевого бюджету на 2021 рік  складають 3210,0 тис. грн, що на 592,8 тис. 
грн або на 15,6 відсотка менше очікуваного показника 2020 року. Показники 
може бути зменшено на 1000,0 тис. грн. у разі падіння обсягу рубок.   
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 Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого значення на 2021 рік здійснено з урахуванням 
динаміки надходжень за попередні роки, прогнозного індексу цін виробників у 
добувній промисловості і розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної 
плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин),  а також тенденції видобутку (погашення) корисних копалин та діючих 
ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у 
розмірі 5%  до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у повному 
обсязі зараховується рентна плата за видобування корисних копалин місцевого 
значення . В 2021 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 9,0 тис. грн. та 
40,0 тис. грн.  порівняно із очікуваним показником за 2020 рік, збільшуються на 
5,7  тис. грн або на 13,2 відсотків. 

 

 Показник надходжень акцизного податку на 2021 рік становить 3580,0 
тис. гривень.  

  
Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому 
законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 1130,0 тис.             
грн,  і залишається на рівні цього року. 
 
       В 2021 році продовжено зарахування акцизного податку з пального до 
бюджетів органів місцевого самоврядування і  бюджет міста в наступному році 
має поповнитися на 2450,0 тис. грн. 
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 озрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на            2021 

рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевих 
бюджетів на 2021 рік становить 7141,7 тис. грн, порівняно із очікуваним 
показником на 2020 рік, збільшується на 267,7 тис. грн. або на 3,9 відсотків. 

 

 
 
Зростання прогнозних надходжень плати за землю у 2021 році відбудеться 

за рахунок скасування з 01.07.2020 для платників І-ІІІ групи спрощеної системи 
оподаткування звільнення від сплати земельного податку у разі провадження 
діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться 
на таких земельних ділянках в оренду (найм, позичку) Законом України від 
16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві».  

  З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та 
встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 
274 та 277 Податкового кодексу України.  

 Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки) на 2021 рік проведено у розрізі об’єктів 
житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 
799,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік становить                                 
14700,0 тис. грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у                   
2020 році на 1625,0 тис. грн, або на 12,4 відсотків.  
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У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) 
віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 
фермерське господарство", за умови виконання сукупності вимог, визначених 
податковим законодавством. 

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено 
граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі 
оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи - з 300 тис. грн до 1 млн грн; 
ІІ групи – з 1,5 млн грн до 5 млн грн; ІІІ групи – з 5 млн грн до 7 млн гривень. 

На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив зростання 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників І групи), 
мінімальної заробітної плати на 27,0% (для платників ІІ групи) та індексу 
споживчих цін на 7,3% (для платників ІІІ групи). 

 
 

 В 2021 році бюджет міста отримає також державного мита в сумі     113,1 
тис. грн. та плати за надання адміністративних послуг  в сумі  770,0  тис. грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 
бюджетних установ,  кошти від продажу землі та майна, екологічний 
податок, грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природнього середовища , що відповідно 
становлять 86,6%, 7,5%, 4,5% , 1,1%  та 0,3% від показника доходів спеціального 
фонду місцевого бюджету на 2021 рік, що складе 7022,6 тис. гривень.  

 Показник суми власних надходжень на 2021 р становить 6176,8 тис. 
гривень.  
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  Показник суми коштів від продажу землі  на 2021 рік становить 500,0 
тис. гривень.  

 Показник суми коштів від відчуження майна на 2021 рік становить 300,0 
тис. гривень. 

 Показник суми екологічного податку на 2021 рік становить 74,2 тис. 
гривень. 

 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності – 15,6 тис. гривень. 

                                   ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено з урахуванням вимог 
Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 
2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
18.04.2018 № 315-р. Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 08.02.2017 №142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та 
охорони здоров’я.  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
передбачено, що як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти 
освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 
які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції визначено на основі формули, 
виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної 
на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а 
також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції 
вдруге враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:  

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при 
вивченні окремих предметів;  

- інклюзивних класів;  

Медична субвенція у 2021 році не надається.  

При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було 
збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення 
фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.  

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2021  рік визначено 
у сумі 194314,3 тис. грн. а саме: 
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 - видатки загального фонду місцевого бюджету – 183222,6 тис. грн., у тому числі 
субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та 
бюджетів територіальних громад - 103509,8 тис. грн. (освітня субвенція - 74198,9 
тис. грн., базова дотація - 25403,9 тис. грн., додаткова дотація сягнула мінімуму 
за останні 5 років і складає всього 2255,3 тис. грн. інші – 1651,7 тис. грн.);  

 

 

 

 

- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 11091,7 тис. грн. Відповідно 
до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності місцевого бюджету.  

Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної 
заробітної плати в розмірі 6000,00 грн. на місяць та встановлення посадового 
окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2670,00 грн.  
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Видатки на оплату праці передбачено в сумі   135728,4 тис. грн., збільшення в 
порівнянні з уточненими показниками 2020 року на 33,5 % ( 101663,4 тис. грн.). 

 Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 88 %. 

 

За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 150,0 
тис. грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині відділу 
благоустрою видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду не 
передбачаються, оскільки можлива реорганізація через створення комунального 
підприємства. 

Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено 
включно з медициною в сумі 8678,2  тис. грн., без медицини – 6472,9 тис. грн., що 
на 11,3 %  (1038,7 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 2020 
році (5744,2). 

Оплата 
праці 159,8

88,0 %

Товари
послуги

14,9
8 %

Енергоносії
7,4
4
%

Оплата праці займає 88 % обсягу 
видатків загального фонду, млн
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 Базові обсяги коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв слід було б   
збільшити в середньому на коефіцієнт 1,087. Проте, завдяки заходам з 
енергозбереження та щорічній тенденції до зменшення витрат – наявний прогноз 
про достатність вказаних призначень. Окрім того,за результатом відшкодувань 
наданих послуг в кінці 2021 року доцільно підготувати додаткові угоди на 
зменшення призначень й у такий спосіб зменшити бюджетні витрати.   За рахунок 
спеціального фонду видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені в 
сумі 639,5 тис. грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та 
енергоносіїв в загальному обсязі видатків загального фонду складає 92,0 % що на 
22,0 % більше останнього уточненого показника видатків (70,0%). Видатки на 
інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету, 
враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті 
послуг.  

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 3979,3 тис. 
грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1000,0 тис. грн., які 
направляються на продовження заходів проєкту «Будівництво прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою 
вул.Звягельська Баранівського району Житомирської області».  

Структура видатків бюджету Баранівської міської ради на 2021 рік за галузевою 
ознакою  представлена у вигляді гістограми: 

Додаткова 
дотація держава

Додаткова 
дотація громади

Коши місцевого 
бюджету

Додаткова 
дотація освіта

2205,3

Видатки на енергоносії медицини Видатки на 
енергоносії 
освіти (дод. 

дотація)

1945,3

260
0

310
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За головним розпорядником «Баранівська міська рада» на 2021 рік 
пропонуються до затвердження призначення  загального фонду в сумі 34055,0 
тис. грн., що на 18,2%/7596,9 тис. грн. менше останнього затвердженого річного 
плану (41651,9). На заробітну плату передбачено  видатки у сумі 14303,9  тис. 
грн., що складає 76,4% від загального обсягу видатків. На оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв передбачено видатки в сумі 785,0 тис. грн., що складає 4,7 
% від загального обсягу видатків. Капітальні видатки не передбачаються. 
Видатки, які передбачається проводити за рахунок власних надходжень (плата за 
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 
плата за оренду майна бюджетних установ) в сумі 33,5 тис. грн., планується 
спрямувати на інші першочергові видатки. Недостатність на оплату праці апарату 
ради без виплати  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 
питань складає  2416,0 тис. грн. за КЕКВ 2111 та 600,0 тис. грн. за КЕКВ 2120 
(нарахування). 

 

Апарат
старостати 

34,1
19%

Освіта
124,4
68%

Соцзахист
6,8
4%

Інші 
4,4
2%

Культура
13,7
7%

Галузева структура видатків   
Баранівської ОТГ  на 2021 рік, млн

14,1
13,1

9,8

13,1

Орієнтований 
прогноз 2021

14,4

Бюджетна недостатність на стадії 

              2017                2018                   2019                2020               2021       
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За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради» обсяг 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році 
визначається на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність 
класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення 
оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів і складає 74198,9 тис. 
грн., що в порівнянні з 2019 роком (49167,6) більше на 25031,3 тис. грн., або 
50,9%. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2021 рік дорівнює 311,1 тис. грн.  

 

За рахунок місцевого бюджету у 2021 році будуть фінансуватися всі інші заклади 
освіти міста. Мережа галузі «Освіта» нараховує  30 бюджетних установ, з них:  

- 14 дошкільних навчальних закладів; 

 - 12 загальноосвітніх шкіл;  

- 1 позашкільний заклад освіти;  

- 1 школа естетичного виховання дітей;  

-1 централізована бухгалтерія і господарча група;  

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету 
плануються видатки загального фонду в сумі 49999,1 тис. грн. У 2020 році на такі 
цілі було направлено близько  41782,6 млн. грн.  

Кошти частини  додаткової дотації 2021 року (13,74%)  в обсязі  310,0 тис. грн. 
направляються на енергоносії освітньої галузі (2255,3+260,0 -1855,3-350,0=310,0). 

38,2 37,1
42,6

49,2

74,2Ріст обсягу освітньої субвенції 2017 -
2021,млн

-185 класів/440,55ставки/2982 учнів
- наповнюваність класів-16,6
- кількість шкіл -12

- кількість класів -163+22 (Першотравенськ)

- відсоток сільського населення - 35,9 (був 48)
- 16 ГПД перейде на фінансування субвенцією (ст.

24 ЗУ «Про освіту» (2,0 млн. грн. з с.Першотравенськ)

             2017          2018                   2019                2020               2021  



64 

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 119047,1 тис. грн., що становить 
95,7 % від загального обсягу видатків загального фонду по галузі. На енергоносії 
– 3419,4 тис. грн., що складає 2,7 % в структурі видатків галузі. Видатки на 
харчування на 2021 рік заплановані в сумі 1680,0 тис. грн.,  

в т. ч.:  

1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах обраховані з 
урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення 
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких з а к о н о д а в ч и х актах. 

 2. Вартість харчування учнів пільгових категорій становить 15,00 грн. На 
допомогу дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (5 чол.), 
яким в 2021 році виповниться 18 років в сумі 9,1 тис. грн. з розрахунку 1 810 грн. 
на одну дитину.  

Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 5586,3 тис. грн. 
(власні надходження бюджетних установ). 

 За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у 
галузі медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3260,1 з них: 

- 2205,3 тис. грн.. на оплату  енергоносіїв; 

- 1054,8 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч: 

 субвенція з державного бюджету на централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет - 794,8 тис. грн.; 

 програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 50,0 тис. грн.; 

 централізовані заходи з лікування онкологічних хворих -150,0 тис. грн..; 

 інші програми -60,0 тис. грн. 

Особливого загострення  уваги потребує додаткове навантаження на місцевий 
бюджет через зменшення обсягу додаткової дотації. Оскільки її доведено  у обсязі  
2255,3 тис. грн., а видатки  на медицину  закладено у сумі 2205,3 тис. грн. -  
різницю буде спрямовано на освіту в сумі 310,0 тис. грн..Обсягу не є 
достатньо,тому рекомендовано дотримуватися режиму економії. 

Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська) громади  
передбачили у власних бюджетах лише 260,0 тис. грн. на відповідні цілі. При 
цьому потреба у наданні таких субвенцій складає 433,8/183,2 тис. грн.  відповідно. 
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 За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради»   затверджується загальний обсяг видатків в сумі 
6776,4 тис. грн., що на 426,2 тис. грн. більше  останнього затвердженого обсягу 
видатків 2020 року. 

На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2021 рік пропонуються до 
затвердження видатки загального фонду в сумі 3946,5 тис. грн., що менше обсягу 
видатків 2020 року на 139,9 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  
по головному розпоряднику всього заплановано в сумі 5225,0 тис. грн. Питома 
вага заробітної плати з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 77,2 
%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 66,0 
тис. грн. (уточнений обсяг 2020 року - 60,4 тис. грн.). Питома вага енергоносіїв в 
загальних видатках складає 0,9%. Видатки спеціального фонду затверджено  в 
сумі 55,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень.  

На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2020 році 
пропонуються до затвердження видатки в сумі 663,8 тис. грн. Видатки на 
заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі 500,0 тис. грн. Питома вага 
заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 75,4%. Видатки 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 28,0 тис. грн.  

На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді пропонуються 
до затвердження видатки в сумі 649,5 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями 
передбачено 520,0  тис. грн., що в порівнянні з 2019 роком більше на 7,8 %. 
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 
80,1%.  

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в міському бюджеті 
передбачаються кошти в сумі 20,0 тис. грн., а саме:  

- ГО «Ліквідатори ЧАЕС» - 10,0 тис. грн.  

- ГО «Ветерани АТО – Схід» - 10,0 тис. грн.  

Додатков
а дотація 

на 
енергон…

Додатков
а дотація 

від 
громад …

Додатков
а дотація 

на 
енергон…
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За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради» на 2021 рік передбачаються видатки у сумі 14065,6 
тис. грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ – 253,0 тис. грн. 
Також передбачено призначення за  бюджетом розвитку на оплату дистанційної 
передачі даних у сумі 152,0 тис. грн. 

На утримання закладів культури та проведення заходів по загальному фонду 
передбачаються видатки в розмірі  13660,6 тис. грн. На утримання музею 
передбачаються видатки в розмірі 361,6 тис. грн. На проведення міських заходів 
протягом року передбачаються видатки в розмірі 33,0 тис. грн. 

З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
передбачаються в сумі 12660,5 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному 
обсязі видатків 91,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
передбачені по загального фонду в сумі 536,8 тис. грн. Питома вага цих видатків 
в загальному обсязі видатків - 3,9 %.  

Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ та ФОКу, фінансова підтримка 
ФК «Керамік» та проведення спортивних заходів. Обсяг видатків загального 
фонду на фізичну культуру і спорт запланований у сумі 2359,0 тис. грн., що на 
243,7  тис. грн. більше затвердженого з урахуванням змін плану 2020 року (2025,3 
тис. грн.). На заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 1680,0 
тис. грн., питома вага видатків на заробітну плату від загальної суми складає 76,1 
%. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі  131,0 
тис. грн., що на 89,5 % більше в порівнянні з 2019 роком. 

Планова фінансова підтримка ФК «Керамік» становить 50,0 тис. грн. 

Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради передбачено 
призначення загального фонду в сумі 928,8 тис. грн., у т.ч. заробітна плата з 
нарахуваннями - 900,0 тис. грн. 

За головним розпорядником «Відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради» передбачено 
видатки на: 

- керівництво і управління в сумі 1425,1 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 
нарахуваннями -1320,0 тис. грн.; 

- здійснення заходів із землеустрою -35,0 тис. грн.; 

- розроблення схем планування та забудови територій  -55,0 тис. грн. 
(спеціальний фонд); 

- підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та 
проведення таких -50,0 тис. грн.(спеціальний фонд). 
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 На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено 11162,0 
тис. грн. 

 Видатки загального фонду  на 2021 рік визначено в загальній сумі 9623,5 тис.(+ 
44,7 тис. грн.. до останнього затвердженого обсягу видатків), спеціального фонду 
– 1538,5 тис. грн. (1511,4). Видатки на енергоносії передбачено у сумі 1500,0 тис. 
грн. при останньому уточненому обсязі видатків 2020 року -1382,1 тис. грн. 

Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал»  
передбачено видатки в сумі 200,0 тис. грн.(відшкодування різниці між розміром 
ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання)).  

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за загальним фондом 
передбачено 1110,0 тис. грн. а також 200,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом.  

На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику –АМОР» 
Баранівської міської рад»  та на утримання КП «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр передбачено 400,0 та 500,0 тис. грн. відповідно. 

На втілення заходів проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» передбачено 2051,6 тис. грн. за спеціальним фондом. 

На природоохоронну діяльність передбачено 89,8 тис. грн.  

Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через збільшення 
обсягу видатків на оплату праці. 

 

41,7

91,2

6,4 0,8
12,2

1,3 0

34,1

124,4

6,7 0,9 13,7 1,5 1,9

Видатки розпорядників 2020-2021
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                          ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  

                             МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

        Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання 
зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною 
фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою 
якого є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі 
Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна 26, - заходи  з 
енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 
становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту 
здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада, 
починаючи з 15 листопада 2018 року. Завдяки взаємним домовленостям оплату 
«тіла  кредиту» було від терміновано до 01.01.2021 року. Відтак, для погашення 
основної суми боргу у 2021 році передбачається 1897,2 тис. грн. Остаточний строк 
погашення основної суми боргу по запозиченню - 2022 рік. В 2021 році на 
обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачено  видатки в сумі 79,3 тис. 
грн. Граничний обсяг місцевого боргу станом на 31.12.2021 року (залишок боргу 
на 2022 рік) визначено в сумі 1422,9 тис. грн. 

    На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 
Кодексу України» від  17.09.2020  № 907- IX рішенням  № 32 від 07.12.2020 було 
утворено нову юридичну особу - «Відділ фінансів Баранівської міської ради». 
Видатки на відділ загальною чисельністю 8 штатних одиниць складуть 1982,3 тис. 
грн., у т.ч. оплата праці -1500,0 тис. грн., енергоносії - 45,0 тис. грн., 
обслуговування місцевого боргу - 79,2 тис. грн. та резервний фонд -10,0 тис. грн. 

 

Начальник відділу фінансів                                                          Олена Демянюк 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
3 сесія 8-го скликання 

 

24 грудня 2020 року 

Про затвердження структури  
та загальної чисельності 
виконавчих органів Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст.11, п.5 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру виконавчих органів Баранівської міської ради 
згідно додатку 1. 

2.Затвердити  граничну чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів  згідно додатків 2-7.  

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради розробити штатні 
розписи та подати їх на затвердження міському голові. 

 3. Визнати такими, що втратили чинність: 

-  рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради від 24 
листопада 2020 № 17 «Про затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів»; 

- рішення позачергової сесії восьмого скликання Баранівської міської ради 
від 07.12.2020 року  № 31 « Про внесення змін до рішення Баранівської міської 
ради 24 листопада 2020 № 17  «Про затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів»; 

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я   
3 сесія  8 скликання 

 
Про внесення змін до рішення Першотравенської 
селищної ради  від 20.12.2019 № 390  
«Про селищний бюджет на 2020 рік»            
 
      Керуючись п.23, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.   78  Бюджетного Кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 
державних адміністрацій» 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення Першотравенської селищної ради від 20.12.2019 
№  390 «Про селищний бюджет на 2020 рік», із змінами внесеними рішеннями від 
05.02.2020 №402, 13.05.2020 №421, 22.10.2020 №441,   а саме з дійснити 
перерозподіл видатків за КПКВК 0111010, 0114030, 0114060 (додаток 3). 

2. Додаток 3  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійна комісія з 

питань бюджету та комунальної власності, транспорту і зв’язку. 
 
                      
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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 Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 
 24 грудня 2020 року                                                                    № _________ 
 
Про внесення змін до фінансового плану  
 Комунального некомерційного підприємства 
 «Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради на 2020р. 
 

 
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 
1 статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
міська рада 

    
В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до фінансового плану  Комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради на 2020р. (додаток 1).  
             2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 
рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
Шатровського І. В.. 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               Олександр Мігей 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 3 сесія 8 скликання 

 
_24 грудня 2020 року                                                                               №  
 
 
Про затвердження комплексної програми 
соціальної підтримки учасників  
антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей 
на 2021-2023 роки на територій  Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
на 2021-2023  
 
Розглянувши програму  комплексної  соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей роки на 
територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, 
керуючись  ст.26 п.22, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій міської 
ради, Баранівська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити комплексну програму соціальної підтримки учасників        
антитерористичної операції(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей  на 
територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 
роки(додається ). 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 
реалізацією заходів Програми, у межах можливостей  міського  бюджету. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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                                                       Додаток до рішення  
3 сесії 8 скликання 

від 24 грудня 2020 року №_ 
Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей  

на 2021-2023 роки 
 

I. Загальні положення 
 Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів та учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) (далі - АТО(ООС)) у Луганській та Донецькій областях та 
членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС) на 2021-2023 р.р.  
(далі – Програма), покликана сприяти реалізації Законів України  «Про оборону України», «Про 
військовий обов’язок та військову службу», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов 
і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо захисту держави, соціального і правового 
захисту ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, військовослужбовців і поранених 
ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників 
антитерористичної операції, вшанування пам’яті загиблих учасників АТО(ООС). 

Надання допомоги ветеранам та учасникам АТО(ООС), членам їх сімей, 
військовослужбовцям і пораненим ветеранам та учасникам АТО(ООС), сім’ям загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС) здійснюється на підставі відомостей, наданих 
Баранівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військовими 
частинами та інших відомостей передбачених законодавством. 
 

II. Мета програми 
Метою Програми є поліпшення ефективності взаємодій місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування з громадськими, волонтерськими організаціями з 
питань щодо сприяння Збройним Силам України в захисті рідної держави, її суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканості, правової, матеріальної, соціальної, психологічної 
підтримки ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, військовослужбовців і поранених 
ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників 
АТО(ООС), вшанування пам’яті загиблих учасників АТО(ООС), покращення рівня військово-
патріотичного виховання молоді. 

 
III.  Очікувані результати 

Виконання визначених даною Програмою завдань сприятиме: 
- підвищенню рівня обороноздатності держави; 
- посиленню соціального захисту ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, 

військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС); 

- покращенню матеріально-побутових умов їх проживання; 
- наданню їм додаткових соціальних гарантій та адресної допомоги; 
- гідному вшануванню пам’яті полеглих за Батьківщину; 
- патріотичному вихованню підростаючого покоління; 
- підвищенню рівня довіри до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, позитивного ставлення до військовослужбовців, ветеранів та учасників 
АТО(ООС), членів їх сімей. 

 
 

IV.  Джерела фінансування 
Фінансування Програми  здійснюється за рахунок видатків бюджетів міської та 

селищних рад, територіальних громад, інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. 
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V. Напрями реалізації та заходи Програми 

№ 
з/п 

Перелік заходів 
Програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

1. Надання одноразової 
матеріальної 
допомоги учасникам 
та ветеранам 
АТО(ООС), сім’ям 
поранених учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) та сім’ям 
загиблих, в тому числі 
на встановлення 
пам’ятних дощок, 
пам’ятників. 

Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Матеріальна 
підтримка 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС), 
членів сімей 
загиблих та 
поранених 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

2. Виявлення та облік 
членів сімей загиблих 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС), які 
потребують 
поліпшення житлових 
умов, внесення їх до 
квартирного обліку. 

Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської ради, 
відділ 
містобудуван
ня та 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
міської ради 

Не потребує Не потребує Обстеження 
житлових умов 
членів сімей 
загиблих 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

3. Поліпшення 
житлових умов 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) та членів 
їх сімей, які цього 
потребують. 

Баранівська 
ОТГ 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень, із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Поліпшення 
житлових 
умов  учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) та 
членів їх сімей 

4. Забезпечення 
учасникам та 
ветеранам 
АТО(ООС), членам 
сімей загиблих 
можливості 
реалізувати право на 
безоплатну передачу 
земельних ділянок із 
державної 
(комунальної) 
власності для 
будівництва  та 
обслуговування 
житлового будинку, 

Відділи 
містобудуван
ня та 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
Баранівської 
міської  рад 

Не потребує Не потребує Поліпшення 
соціально-
побутових умов 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС), 
членів сімей 
загиблих 
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господарських 
будівель і споруд 
присадибних ділянок 

5. Забезпечення 
безкоштовним 
оздоровленням та 
відпочинком дітей 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 

Відділ освіти, 
відділ культу-
ри, сім’ї, 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

6. Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням учнів 1-
11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних  закладів -  
дітей учасників та 
ветеранів АТО(ООС), 
дітей які проживають 
в складі сімї та 
знаходяться на 
утримані 
(забеспечені) 
учасниками 
АТО(ООС) 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради 
 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

7. Звільнення дітей 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) від плати 
за навчання  у «Школі 
мистецтв». 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради, 
відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Соціальний 
захист сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

8. Першочергове 
влаштування до 
дошкільних 
навчальних закладів 
дітей  учасників та 
ветеранів АТО(ООС). 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Соціальний 
захист сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

9. Надання 
психологічної 
допомоги учасникам 
та ветеранам 
АТО(ООС) та членам 
їх сімей. 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Психологічна 
реабілітація 

10
. 

Надання правової 
допомоги учасникам 
та ветеранам 
АТО(ООС) та членам 
їх сімей. 

Відділ 
«Баранівське 
бюро 
правової 
допомоги» (за 
згодою), 
відділ 
організаційно
-кадрової 
роботи 
міської ради 

Не потребує Не потребує Правова 
допомога 
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11
. 

Надання допомоги 
сім'ям загиблих 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) та 
померлих в результаті 
поранення в 
організації та 
проведенні похорону. 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Виявлення 
гуманізму та 
співчуття сім'ям 
загиблих 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

12
. 

Налагодження 
співпраці з 
громадськими, 
благодійними, 
волонтерськими, 
релігійними, 
міжнародними 
організаціями з метою 
залучення коштів з 
небюджетних джерел 
для надання грошової 
і натуральної 
допомоги сім'ям 
загиблих 
(постраждалих) під 
час проведення 
АТО(ООС), які її 
потребують. 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської ради, 
відділ 
юридичної та 
організаційно
-кадрової 
роботи 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Залучення 
гуманітарної 
допомоги 

13
. 

Надання необхідної 
допомоги у 
працевлаштуванні, 
сприяння у 
професійній 
підготовці, 
перепідготовці, 
підвищенні 
кваліфікації учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) та членів 
їх сімей 

Центр 
зайнятості 
населення (за 
згодою) 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння 
соціалізації 
громадян, які 
зазнали 
стресових 
впливів 

14
. 

Надання безоплатної 
кваліфікованої 
медичної допомоги 
військовослужбовцям 
і пораненим 
учасникам та 
ветеранам АТО(ООС) 
медичними  закладам
и району. 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою), 
«Центр 
первинної 
медико–
санітарної   
допомоги 
Баранівської 
районної 
ради» (за 
згодою) 
Управління 
соціального 
захисту  
Баранівської 
міської ради    

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану здоров’я 
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15
. 

Здійснення заходів 
щодо безкоштовної 
диспансеризації 
військовослужбовців і 
поранених учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС), членів їх 
сімей. 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою), 
«Центр 
первинної 
медико–
санітарної   
допомоги» (за 
згодою) 
Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської ради     

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану здоров’я 

16
. 

Надання стаціонарної 
медичної допомоги на 
базі спеціалізованих 
ліжок для лікування 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою) 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану здоров’я 

17
. 

Встановлення на 
території населених 
пунктів району 
пам’ятних знаків, 
меморіальних дощок 
загиблим в 
АТО(ООС) 
військовослужбовцям
. 

Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увіковічнення 
пам'яті про 
загиблих героїв 

18
. 

Розгляд пропозицій 
громадськості щодо 
перейменування 
площ, вулиць, парків 
у населених пунктах 
району з метою 
увіковічнення пам’яті 
про загиблих героїв. 

Баранівська 
міська рада, 
старости 

Не потребує Не потребує Увіковічнення 
пам’яті про 
загиблих героїв 

19
. 

Створення у 
музейних, 
бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому 
числі фотовиставок, 
присвячених героїзму 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 
 

Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Підвищення 
рівня 
патріотизму 
серед населення 

20
. 

Організація зустрічей 
учнів, молоді з 
учасниками 
антитерористичної 
операції та 
волонтерами, які 
надають їм допомогу. 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради, 
Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у 
дітей та молоді 
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Баранівської 
міської ради, 
ветерани 
АТО(ООС) 
 

21
. 

Проведення лінійок та 
уроків пам’яті, 
засідань за круглим 
столом, конференцій, 
лекцій, виховних 
годин, бесід, вечорів, 
виставок малюнків та 
інших тематичних 
заходів, присвячених 
вшануванню пам’яті 
захисників, які 
віддали життя за 
незалежність України. 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради, 
Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у 
дітей та молоді 
  

22
. 

Облаштування та 
впорядкування на 
місцевих кладовищах 
місць для почесних 
поховань померлих і 
загиблих 
військовослужбовців-
учасників 
антитерористичної 
операції (ООС) 

Відділ 
благоустрою 
та житлово-
комунального 
господарства 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ рад 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення 
пам’яті про 
загиблих героїв 

23 Звільнення учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) від  
податку на 
нерухомість (житлова 
площа) 

Баранівська 
міська рада  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 
 

24
. 

Систематичне 
висвітлення у засобах 
масової інформації 
стану виконання 
заходів даної 
Програми 
 

Відділ 
юридичної та 
організаційно
-кадрової 
роботи 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Поінформованіс
ть населення про 
виконання 
заходів даної 
Програми 

25
. 

Відвідування дітей 
загиблих на свято 
Святого Миколая та 
батьків на Різдво 

ГО 
«Поліський 
гарт»  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт»  

 В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увіковічнення 
пам’яті про 
загиблих героїв 

26
. 

Впорядкування 
поховань воїнів 
АТО(ООС), 
облаштування 
пам’тника 
Свінціцькому О.М.  

ГО 
«Поліський 
гарт»  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт»  

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 

Увіковічнення 
пам’яті про 
загиблих героїв 
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небюджетних 
джерел 

27
. 

Фінансова та 
матеріальна 
підтримка учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) під час 
мобілізації, призову 
на військову службу 
за контрактом та у 
разі залучення їх на 
навчальні, 
перевірочні або 
спеціальні збори 

Баранівська 
міська рада  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт», 
волонтери 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Забезпечення 
якісного 
проведення 
зазначених 
заходів, 
моральна 
підтримка 
ветеранів 
АТО(ООС), 
матеріальна 
підтримка членів 
їх сімей 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
__24 грудня 2020 року                                                                     №  
 
Про затвердження комплексної 
програми забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки, захисту 
населення на територій  Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
від надзвичайних ситуації  на 
2021-2025 роки 
 
Розглянувши програму  комплексного програму  забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки,захисту населення і територій  Баранівської об’єднаної 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення 
уповільнення темпів її зростання, удосконалення організації, засобів і методів 
запобігання й розкриття злочинів, враховуючи рекомендації постійних комісій 
міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити комплексну  програму  забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки,захисту населення і територій Баранівської об’єднаної територіальної 
громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 
 (далі Програма), що додається. 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 
реалізацією заходів Програми, у межах можливостей  міського  бюджету. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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Додаток до рішення  
3 сесії 8 скликання 

від 24 грудня 2020 року №___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 
 Баранівської об’єднаної територіальної громади  від надзвичайних ситуацій 

 на 2021-2025 роки 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, 
захисту населення і територій Баранівської об’єднаної територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, 
захисту населення і територій Баранівської об’єднаної територіальної громади від 
надзвичайних ситуацій на 2021-2025  роки (далі – Програма) розроблена з метою 
забезпечення реалізації в об’єднаній територіальній громаді Кодексу цивільного 
захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Баранівський районний сектор Управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Житомирській області 

2. Розробник Програми Баранівський районний сектор Управління  ДСНС 
України у Житомирській області 

3. Відповідальний 
виконавець 
Програми 

Баранівський районний сектор Управління ДСНС 
України у Житомирській області, Відділ з питань 
цивільного захисту населення та оборонної роботи 
Баранівської міської ради, міськвиконком, 
Баранівська об’єднана територіальна громада,  
підприємства, установи та організації об’єднаної 
територіальної громади 

4. Учасники Програми Баранівський районний сектор Управління ДСНС 
України у Житомирській області, відділи 
Баранівської міської ради: фінансів; 
агропромислового розвитку та економічної 
політики; регіонального розвитку; праці, соціальної 
та сімейної політики, культури молоді та спорту;  
охорони здоров’я; з питань цивільного захисту 
населення та оборонної роботи; освіти і науки, інші 
міські установи,  органи місцевого самоврядування,  
суб’єкти підприємницької діяльності 

5. Термін реалізації 
Програми 

2021-2025 роки 

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні Програми  

Кошти державного, обласного та місцевих 
бюджетів, інші кошти, які не заборонені 
законодавством 

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів 
необхідних для 
реалізації Програми, 
усього 

Виходячи з фінансових можливостей 
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11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 
захисту”. 

Особливості фізико-географічних умов на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з 
небезпечними видами виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, 
а також стан виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-
каналізаційного господарства та рівень соціально-економічного розвитку в 
цілому створюють постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки. 

Крім того, у зв’язку із збройною агресією Росії на Донбасі та окупацією 
Автономної республіки Крим, міста Севастополя, захопленням незаконно 
створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки 
військових підрозділів збройних сил Російської Федерації частини територій 
Донецької і Луганської областей з можливою загрозою захоплення інших 
територій України є загроза виникнення надзвичайних ситуацій соціального та 
воєнного характеру. 

Об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ) за показниками техногенного 
та природного навантаження належить до регіонів з високим ступенем ризику 
виникнення аварій і катастроф. Цей ризик постійно збільшується, враховуючи те, 
що рівень зносу обладнання більшості підприємств, комунальних та 
енергозабезпечуючих систем населених пунктів наближається до критичного. 
Крім того, упродовж останніх років ОТГ потрапляє в зони природних 
надзвичайних ситуацій.  

На території району розташовано 15 потенційно небезпечних об’єктів, з них 
5 визначені об’єктами підвищеної небезпеки. Хімічно небезпечні  об’єкти 
відсутні.  

За останні 5 років на території району в основному спостерігається 
збільшення кількості надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), водночас 
кількість загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій 
щороку зменшується, що свідчить про ефективність заходів, спрямованих на 
запобігання, оперативне реагування та ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій. 

Необхідність розроблення Програми викликана зростанням кількості 
надзвичайних ситуацій та пожеж. Так, у 2018 році пожежно-рятувальні підрозділи 
Баранівського районного сектору виїжджали на ліквідацію пожеж 62 рази, 
матеріальні збитки склали 4 млн 619 тис. грн. У 2019 році в районі 108 пожеж, що 
на 46 пожеж більше, ніж у 2018 році, з них 37 загорань на відкритій території (суха 
трава), матеріальні збитки склали 2 млн. 932 тис. грн. Внаслідок пожеж загинуло 
2 особи та 1 постраждала. 

Протягом одинадцяти місяців 2020 року сталося 117 пожежі, , з них 60 
загорання на відкритій території (суха трава), матеріальні збитки зросли до 13 
млн. грн.  

Незважаючи на те, що підрозділами Баанівського районного сектору із 
залученням представників органів влади, місцевого самоврядування, внутрішніх 
справ, соціальних служб, депутатів усіх рівнів, місцевих засобів масової 
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інформації, щороку проводяться пожежно-профілактичні відпрацювання близько 
25 населених пунктів, у ході яких правилам пожежної безпеки навчаються сотні 
осіб. Основним фактором пожеж є людський. Із 70 % пожеж, які відбулися в 
житловому секторі, більше третини стали можливими через порушення правил 
пожежної безпеки при експлуатації пічного, електро обладання. Понад половини 
випадків – через необережне поводження з вогнем. 

Для успішної ліквідації пожеж у населених пунктах має безвідмовно діяти 
мережа протипожежного водопостачання – пожежні гідранти, пожежні водойми, 
водонапірні вежі, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ. У той же час, значна частина пожежних гідрантів, 
пожежних водоймищ, водонапірних веж залишаються у несправному стані.  

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість 
надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення 
та зростання їх інтенсивності. 

Щороку загострюється ситуація з пожежами в лісах, на торфополях у період 
встановлення сухої спекотної погоди. Попереджувальні, профілактичні заходи із 
запобігання таких пожеж районний сектор проводить щороку. Однак через  
необережне поводження населення з вогнем, в екосистемах цього року виникло 
1,9 тис. пожеж загальною площею понад 46 тис. га. Дві пожежі в екосистемах 
переросли у надзвичайні ситуації до ліквідації яких, окрім місцевих сил і засобів, 
залучалися авіація ДСНС України, підрозділи ДСНС дев’яти областей України. 
Значних фізичних і матеріальних затрат можна було б уникнути при умові 
дотримання правил пожежної безпеки усіма причетними до цієї проблеми (органи 
місцевого самоврядування, торфо, лісогосподарські підприємства, населення). 

Залишається незадовільним стан пожежної безпеки в сільській місцевості, де 
щороку виникає до 60 % пожеж від їх загальної кількості. 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень 
органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить 
забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та 
забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм у цій сфері, зокрема 
спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

На території Баранівського району створено 3 об’єднаних територіальних 
громад. В 1 територіальній громаді створено 1 місцеву пожежну команду. У 2 
громадах, де відсутня місцева пожежна охорона, наявні підрозділи державної 
пожежної охорони.  

Не повною мірою забезпечується безпека перебування людей на водних 
об’єктах. В Баранівській ОТГ не визначено жодного місця масового відпочинку 
людей на воді, а трагедії, як правило, трапляються в місцях стихійного 
відпочинку.  

Керівниками об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних,  
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування недостатньо 
вживаються заходи щодо: 
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влаштування автоматизованими системами раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх 
виникнення; 

оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматизованими 
системами протипожежного захисту; 

забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні 
хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від 
небезпечних хімічних речовин; 

забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від 
отруйних речовин непрацююче населення, яке проживає в містах, віднесених до 
груп з цивільної оборони в зонах можливого хімічного забруднення. 

Основною метою Програми буде забезпечення захисту населення і 
територій, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної 
небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від 
пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення 
сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної, 
техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання зазначених 
проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Підрозділи районного сектору щороку виконують завдання за призначенням 
в умовах обмеженого фінансування з державного бюджету. Так, кошторисом 
доходів і видатків на 2020 рік, за програмою «Забезпечення діяльності сил 
цивільного захисту», на утримання підрозділів Управління із державного 
бюджету, у тому числі районних не передбачено жодної гривні на ремонт 
транспортних засобів, придбання основних засобів, аварійно-рятувального та 
пожежно-технічного обладнання, речового майна.  

З метою підтримання матеріально-технічного стану підрозділів, районний 
сектор співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, керівниками установ та підприємств. На виконання заходів 
комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 
населення і територій Баранівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-
2020 роки, з початку її дії, залучено субвенцій з місцевих бюджетів на суму 50 
тис. гривень. 

Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів 
державного, обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених 
законодавством. Прогнозовані обсяги фінансування для вирішення заходів, 
передбачених Програмою, визначаються виходячи з фінансових можливостей. 

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною 
національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, на 
виконання яких розроблена ця Програма, з урахуванням пропозицій  
заінтересованих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, установ та організацій області.  

 
II. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій, 
навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів 
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підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених 
пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, проведення розмінування 
територій, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 
пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання 
зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. 

III. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Першочерговими завданнями Програми є: 

створення в ОТГ єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту 
об’єктів всіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки, запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах; 

підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил 
пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, правил 
поведінки на воді, активного залучення до цієї роботи засобів масової інформації; 

визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту 
об’єктів всіх форм власності області, забезпечення їх техногенної безпеки; 

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд; 

створення, накопичення та утримання регіонального та місцевого 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій; 

недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на 
забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту бюджетних 
коштів і державних ресурсів. 
 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, 
спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій мають бути:  

забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій 
ОТГ, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру; 

удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування 
виникнення надзвичайних ситуацій та подій;  

своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу 
об’єктів та населення у разі їх виникнення; 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних 
з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян та створення 
сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу 
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негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище;  

виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки; 

створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, 
технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на 
об'єктах підвищеної небезпеки; 

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також 
суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки 
тощо;  

визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей на 
водних об’єктах ОТГ, забезпечення безпеки перебування людей на них; 

зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах 
області, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та 
матеріальних збитків;  

своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та підрозділів 
пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем 
протипожежної автоматики;  

зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця 
імовірної пожежі за рахунок оптимальної  дислокації  пожежних підрозділів у 
містах та сільській місцевості;  

збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної 
охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування 
таких підрозділів; 

забезпечення наявності необхідної кількості та справність джерел 
протипожежного водопостачання;  

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх 
успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від 
пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних 
водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання; 

покращення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-
рятувальних підрозділів району; 

підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на 
здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевих 
бюджетів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 
Програмою, визначені виходячи із фінансових можливостей. 
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Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів  
обласного, місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що 
передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за 
виконання окремих заходів та в цілому, передбачених Програмою. 

  

VI. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених цією 
Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на 
Баранівський районний сектор Управління ДСНС України у Житомирській 
області. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють  
виконкоми місцевих рад, з періодичним (двічі на рік) інформуванням  
Баранівського районного сектору Управління ДСНС України у Житомирській 
області для узагальнення та подальшого інформування Баранівської міської ради. 

 

VII. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу створити в ОТГ єдину систему 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій, поліпшити протипожежний захист об’єктів всіх форм 
власності, стан їх техногенної безпеки, зменшити кількість пожеж, аварій, 
надзвичайних ситуацій, пригод на воді та загибелі людей на них, покращити стан 
матеріально технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів району. 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                              №  
 
 
Про затвердження 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 . 
 
Розглянувши програму  комплексної  програму  забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 
на території  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2024 
роки . Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення активної наступальної протидії злочинності та 
досягнення уповільнення темпів її зростання, удосконалення організації, засобів 
і методів запобігання й розкриття злочинів, враховуючи рекомендації постійних 
комісій міської ради, міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити комплексну  програму  забезпечення охорони прав і свобод 
 людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 
територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на  2021 – 2024 роки 
(далі Програма), що додається. 
 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із реалізацією 
заходів Програми, у межах можливостей  міського  бюджету. 
 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  
до рішення міської ради  

від 24 грудня 2020 р. №__  
 
Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ  
на 2021 – 2024 роки (далі – Програма) 
 
1.Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП ГУНП в 
Житомирській області 

2. Розробник Програми 
Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП ГУНП в 
Житомирській області 

4. Співрозробники програми Баранівська міська рада 

5. 
Відповідальний виконавець 
Програми 

Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП ГУНП в 
Житомирській області 

6. Учасники Програми 

Баранівське відділення поліції  
Новоград-Волинського ВП ГУНП в 
Житомирській області, структурні 
підрозділи Баранівської міської ради, 
виконавчий комітет міської ради  

7. Терміни реалізації Програми 2021-2024 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм) 

Місцевий бюджет 

 - з них коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 

10. 
Основні джерела фінансування 
Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела 
фінансування не заборонені 
законодавством 

   
 
2. Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована Програма 
Профілактика злочинності набуває все більшого суспільного значення. 
Комплексна Програма спрямована на надання якісних послуг із забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності та надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які 
з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують зазначеної допомоги. 
До основних проблемних питань, що виникають, належать: 
– зростання кількості кримінальних правопорушень, скоєних на сімейно-побутовому ґрунті;  
– забезпечення захисту майнових і житлових прав соціально незахищених верств населення, 
зокрема, громадян літнього віку, дітей-сиріт, самотніх, недієздатних та інших осіб, які 
потребують опіки; 
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– шахрайства, вчинені із використанням платіжних карток та їх реквізитів, у тому числі під 
приводом купівлі/продажу товарів через мережу Інтернет, або виманювання іншим способом 
персональних даних банківських карток з подальшим несанкціонованим зняттям з них коштів; 
– відновлення у відділенні поліції роботи ізолятора тимчасового тримання та кімнати 
затримання, а також приведення до міжнародних стандартів умов утримання 
спецконтингенту; 
– вжиття додаткових заходів із запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, 
вживання ними спиртних напоїв та наркотичних засобів; 
– своєчасне реагування на заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та 
інші події, належне забезпечення правопорядку громадськими формуваннями, громадськими 
помічниками дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості; 
– застарілий автопарк, недостатня кількість спецтехніки, озброєння, засобів зв'язку та 
асигнувань на будівництво і оптимізацію системи енергозабезпечення. 
 
3. Мета Програми 
Метою програми є: 
– підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики 
правопорушень, боротьби зі злочинністю та усунення причин, що зумовлюють учинення 
протиправних дій, за активної підтримки органів місцевого самоврядування та громадськості; 
– зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян від злочинних 
посягань, забезпечення роботи поліції Житомирщини, спрямованої на партнерство із 
населенням, навчання і консультування громадян; 
– концентрація зусиль правоохоронної діяльності на безпосередньому та довгостроковому 
обслуговуванні населення у сфері підвищення його безпеки, з метою зменшення рівня 
злочинності та кількості осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень. 
 
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
Шляхами і засобами розв’язання проблеми є: 
– удосконалення рівня взаємодії поліції з іншими правоохоронними органами та органами 
місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню оперативності та якості реагування на 
заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, здійсненню 
профілактики правопорушень та боротьбі зі злочинністю; 
– запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи для 
попередження і розкриття злочинних посягань на власність громадян, особливо осіб похилого 
віку, самотніх, хворих, що проживають, у першу чергу, в сільській місцевості; 
 
– удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 
профілактичної діяльності, насамперед, дільничних офіцерів поліції у сільській місцевості та 
громадських формувань з охорони громадського порядку, підрозділів патрульної служби, 
інших служб, які є наближеними до населення. 
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Показники продукту Програми на 2021 – 2024 роки 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одини-
ця 
виміру 

Вихідні 
дані на 
початок дії 
Програми 

Кінцеві дані 
реалізації 
Програми 

Всього витрат 
на виконання 
Програми 

1 2 3 4 5 6 
Показники продукту Програми 

1 

Встановлення у 
громадських місцях 
засобів 
відеоспостереженн
я із виведенням 
зображення на 
монітори чергових 
частин органів 
поліції 

шт. 19 24 
У межах 
фінансових 
асигнувань 

2 

Забезпечення 
службовими 
приміщеннями 
дільничних 
офіцерів поліції та 
членів громадських 
формувань для 
здійснення 
прийому громадян, 
проведення 
ремонту приміщень 

од. 1 5 
У межах 
фінансових 
асигнувань 

Показники ефективності Програми 

1 

Зниження рівня 
кількості вчинених 
кримінальних 
правопорушень 

од. 342 274 - 20 % 

2 

Зменшення 
кількості осіб, які 
потерпіли від 
кримінальних 
правопорушень 

осіб 270 216 - 20 % 

Показники якості Програми 

1 

Зростання частки 
відшкодованих 
збитків, завданих 
внаслідок вчинення 
кримінальних 
правопорушень 

% 26 % 50 % + 24 % 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 3 сесія 8 скликання 

 
_24 грудня 2020 року                                                                               №  
 
Про затвердження комплексної програми 
матеріально-технічного забезпечення, підвищення  
спроможності та поліпшення умов несення служби  
особовим складом Управління Служби безпеки  
України в Житомирській області на 2021-2022 роки  
 
Розглянувши програму матеріально-технічного забезпечення, підвищення 
спроможності та поліпшення умов несення служби особовим складом 
Управління Служби безпеки України в Житомирській області на 2021-2022 
роки, керуючись  ст.26 п.22, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій міської 
ради, Баранівська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити комплексну програму матеріально-технічного забезпечення, 
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби особовим 
складом Управління Служби безпеки України в Житомирській області на 2021-
2022 роки (додається ). 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 
реалізацією заходів Програми, у межах можливостей міського бюджету. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року № 
                                                                      
Про затвердження плану роботи  
Баранівської міської ради  
на І півріччя 2021 року 
 
З метою координації роботи виконавчих органів Баранівської міської ради, 
відповідно до Положення про постійні комісії міської ради, керуючись 
пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2020 року 
(додається). 

 
2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання 

міської ради здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської 
міської ради та планом роботи Баранівської міської ради на І півріччя 
2020 року. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії міської ради. 
 
 
 

Міський голова                                                               Олександр Мігей 
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Додаток 
до рішення 3 сесії 8 скликання 

  від 24 грудня 2020 року №     _ 
 

ПЛАН 
роботи міської ради на І півріччя 2021 року 

№ 
з/п 

 Термін 
виконання 

Відповідальні 

I Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради 

1. Про внесення змін та 
доповнень до міського 
бюджету на 2021 рік 

протягом 
півріччя 

Відділ фінансів,  
Комісія з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 

2. Про затвердження звіту 
про виконання міського 
бюджету в першому 
півріччі 2021 року 

у двомісячний 
термін після 
відповідного 
бюджетного 
періоду 

Відділ фінансів,  
Комісія з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 

3. Про внесення змін та 
доповнень до рішень 
міської ради  
Про затвердження 
цільових програм. 

за необхідністю Відділи міської ради 
відповідно до розподілу 
обов’язків 

4. Про затвердження 
розпоряджень міського 
голови 

протягом 
півріччя 

Відділ фінансів, Комісія з 
питань планування, 
фінансів, бюджету та 
соціально- економічного 
розвитку 

5. Про хід виконання 
Програм, затверджених 
рішеннями сесій міської 
ради 

Протягом 
півріччя 

Секретар ради, перший 
заступник, заступники 
міськогоголови, керівники 
структурних підрозділів 

6. Про регулювання 
земельних відносин 

протягом 
півріччя 

Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 
відносин  та комунальної 
власності Баранівської 
міської ради, Комісія з 
питань земельних 
відносин, містобудування, 
будівництва та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
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7. Про виконання 
депутатських запитів та 
звернень, рішень міської 
ради. 

протягом 
півріччя 

Секретар ради , Постійні 
комісії міської ради 

8. Про затвердження 
програми  соціально- 
економічного розвитку 
на 2021 рік 

І квартал Відділ бухгалтерського 
обліку та економічного 
розвитку, інвестицій  та 
закупівель, постійні комісії 
міської ради 

9. Про запровадження 
семінарів-навчань для  
депутатів місцевих рад 

протягом 
півріччя 

Секретар міської ради 

10. Про план роботи міської 
ради на ІІ півріччя 2020 
року 

2 квартал 2020 
року 

Секретар міської ради, 
Голови постійних комісій 
міської ради 

11. Встановлення місцевих 
податків та зборів на 
2022 рік 

Травень-червень Відділ фінансів, Комісія з 
питань планування, 
фінансів, бюджету 
та соціально- економічного 
розвитку, 
Комісія з питань 
земельних відносин, 
містобудування, 
будівництва та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

12. Звіт про виконання 
цільових програм 
міської ради 

Протягом 
півріччя 

Виконавці відповідних 
програм, виконавчий 
комітет міської 
ради 

13 Про хід виконання 
рішення 
21 сесії 8 скликання від 
21.06.2018 р. №1243 
«План дій зі  сталого 
енергетичного розвитку 
та клімату  Баранівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 
до 2030 року» 

І квартал Відділ благоустрою та 
житлово- комунального 
господарства міської ради 
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II Організаційне забезпечення діяльності міської ради 

1. Організаційне 
забезпечення проведення 
засідань постійних 
комісій міської ради 

За узгодженням Секретар міської ради, 
Голови постійних комісій 
міської  ради, відповідні 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

2. Організаційне 
забезпечення проведення 
пленарних засідань 
міської ради 

відповідно до 
регламенту 
міської ради 

Секретар міської ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

3. Здійснення контролю за 
ходом виконання рішень 
міської ради 

протягом 
півріччя 

Секретар міської ради, 
Голови постійних комісій 
міської ради, відповідні 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

4. Надання 
консультативно- 
методичної допомоги 
депутатам міської ради з 
питань здійснення 
повноважень, підготовки 
проектів рішень міської 
ради, тощо 

Постійно Секретар міської ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

5. Аналіз та узагальнення 
заяв, скарг фізичних та 
юридичних осіб до 
депутатів міської ради 
щодо поліпшення 
діяльності органів і 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради, 
депутати міської ради, 

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

6. Аналіз участі депутатів 
міської ради у засіданнях 
постійних комісій, 
пленарних засіданнях 
міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради, 
депутати міської ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 
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7. Організація навчання 
депутатів міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

8. Інформаційне 
забезпечення 
депутатської діяльності 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

9. Виконання  доручень 
міської ради, робота в 
робочих групах, комісіях 

за підсумками 
півріччя 

Секретар  міської ради, 
депутати 
міської ради 

10. Проведення заходів з 
питання добровільного 
об’єднання громад 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради, депутати міської 
ради,відділи виконавчого 
комітету міської ради 

III Взаємодія з територіальною громадою 

1. Проведення особистого 
прийому громадян 

за графіком Секретар  міської ради, 
депутати міської ради 

2. Проведення зустрічей з 
мешканцями  громади, 
робота в округах 

за підсумками 
півріччя 

Секретар  міської ради, 
депутати міської ради 

3. Участь у громадсько- 
важливих заходах, 
семінарах, нарадах, 
зустрічах з 
обговоренням питань 
місцевого значення 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради, 
депутати міської ради 

4. Виконання доручень 
виборців, вивчення 
громадської думки 

за підсумками 
півріччя 

Секретар  міської ради, 
депутати 
міської ради 

    

 

Секретар ради                                                                                 Володимир Мігей 
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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання  

 
24 грудня 2020 року                                                                         № _________ 
 
Про затвердження плану діяльності  
Баранівської міської ради та виконавчого  
комітету з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2021 рік 
  

Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 7,13, 32 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік (далі - План), що додається. 

2. У випадку необхідності прийняття рішень, не передбачених Планом, 
зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проєктів регуляторних 
актів, у визначений законодавством термін подавати пропозиції секретарю ради з 
метою внесення змін та доповнень до плану. 

3. Провідному спеціалісту з інформаційної роботи відділу організаційно-
кадрової роботи міської ради (Пилипко Л.О.) оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради, 
відповідно до вимог чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Баранівської міської ради з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку та на керуючу справами виконавчого 
комітету міської ради  Кравчук Т.В. 

 
 
Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 
до рішення  3 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від ______2020 №___ 

ПЛАН 
діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету 

 з підготовки регуляторних актів на 2021 рік 
  

 

Секретар міської ради                                                     Володимир ЗАРЕМБА 

№/ 
п/п 

Вид і назва проєкту 
регуляторного акту 

Строки 
підготов

ки 
проєктів 

Відпові-
дальні 

за розробку 
проєкту 

регулятор-
ного акту 

Цілі прийняття  

1 2 4 5  
1. Про нові тарифи на 

послуги з вивезення 
твердих побутових 
відходів для населення 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

2. Про затвердження 
тарифів на послуги з 
водопостачання та 
водовідведення, що 
надаються КП 
«Баранівка 
міськводоканал» 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

3. Про нові тарифи на 
послуги з 
теплопостачання 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

4. Рішення сесії 
Баранівської міської 
ради «Про встановлення 
місцевих податків та 
зборів на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
фінансів 
Баранівської 
міської ради  

Встановлення ставок 
місцевих податків та 
зборів 

5 Рішення сесії 
Баранівської міської  
ради «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 
території Баранівської 
територіальної громади 
на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
містобудуван
ня, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності  

Регулювання строків 
сплати земельного 
податку, суми податку 
відповідно до 
цільового призначення 
землі та визначення 
пільгових категорій 
населення 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

24 грудня 2020  року                                                                            №  
 

Про внесення змін до рішення  
45-ї сесії 8 скликання міської ради 
від 26.06.2020 року №2935 «Про надання 
 згоди на прийняття  у комунальну 
 власність Баранівської об’єднаної 
 територіальної громади автомобіля 
 ГАЗ 32213» 

 

             Керуючись ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.3,4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», розглянувши рішення 31 сесії 7 скликання від 06.03.2020 
№570 Баранівської районної ради «Про безоплатну передачу автомобіля» у 
зв’язку з допущенням технічної помилки в тексті рішення та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
транспорту та зв’язку,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  
1. Внести зміни до рішення 45-ї сесії 8 скликання міської ради від 26.06.2020 року 
№2935 «Про прийняття у комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади автомобіль ГАЗ 32213», а саме: 
 Прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної територіальної 
громади на баланс відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради безоплатно  майно: 
-автомобіль ГАЗ 32213 мікроавтобус D, колір білий, рік випуску 2008, номер шасі 
X9632213080601084, державний реєстраційний номер АМ2804СВ, свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу СХМ 302169 від 23.05.2017, інвентарний номер 
101510004, первісна балансова вартість 67300 грн.00 коп., знос нарахований 100 
відсотків, залишкової вартості немає. Разом з автомобілем передаються: шини, 
компресор, акумулятор, вогнегасники, аптечка. 
2. Відділу культури сім’ї молоді та спорту Баранівської міської ради провести 
процедуру прийому-передачі зазначеного майна відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
(Демчишину І.І.). 
 
Міський голова                                                                            Олександр Мігей 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 24 грудня 2020 року                                                                            № 
 
Про внесення змін до рішення 
47 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 29.09.2020 № 3009 «Про внесення 
змін до договорів оренди нерухомого майна»    
 
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», в зв’язку з допущенням технічних помилок у тексті рішення 
Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
          1.Внести зміни до рішення 47 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 29.09.2020 №3009 «Про внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна», а саме замінити в п.1,2,3,4 цього рішення дату «31.12.2022» на 
«31.12.2021». 
          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 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 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 

Балансоутриму
вач 

Назва 
об’єкта 

Місцезнаходже
ння  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика Термін 

1. КП «Баранівка 
міськводокана
л» 

Нежитлове 
приміщення  

м. Баранівка, 
пров. 
Кооперативний, 
2а (1-й поверх) 
 

18,02 Розміщення 
офісу з 
роздрібного 
продажу для 
населення 

5 років 

2. КНП 
«Баранівська 
ЦРЛ» 

Частина 
приміщення 
в терапев-
тичному 
корпусі 
лікарні 

м.Баранівка, 
вул. 
Звягельська, 66 

166,3 Для розміщення 
пункту 
постійного 
базування 
бригад 
експертної 
медичної 
допомоги 

5 років 
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3 КНП 
«Баранівська 
ЦРЛ» 

Частина 
приміщення 
в гаражі 

м.Баранівка, 
вул. 
Звягельська, 66 

36,0 Для розміщення 
пункту 
постійного 
базування 
бригад 
експертної 
медичної 
допомоги 

5 років 

 
     2. Доручити орендодавцю здійснити дії щодо проведення аукціону з оренди 
комунального майна Баранівської міської ради відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
    3.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 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 3 сесія 8 скликання 

24 грудня 2020 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’єтів, 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 
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Додаток  

до рішення 3 сесії 8 скликання 
від 24 грудня 2020р. № ____ 

 
 

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

міської ради та підлягають передачі в оренду без аукціону 
 

 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнаход-
ження об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1
. 

Баранівська 
міська рада 

Нежитлове 
приміщення 

м. Баранівка, 
вул. Соборна, 
16 

67,5 Для розміщення 
архівного 
відділу райдерж- 
адміністрації 

2
. 

Баранівська 
міська рада 

Частина 
адмінприміщ
ення 
районної 
ради 

м. Баранівка, 
вул. Соборна, 
10 
 

27,4 Для розміщення 
архівного 
відділу райдерж-
адміністрації 

3
. 

Баранівська 
міська рада 

Частина 
нежитлових 
приміщень  

м. Баранівка, 
вул. 
Соборна,12  

81,9 Для службового 
користування 

 
 
 
Секретар ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                                 № 
 
Про внесення змін до договору 
оренди нерухомого майна 
 
         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», розглянувши клопотання голови Баранівської районної 
державної адміністрації Туровського І.Й., 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.Погодити внесення змін до договору оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста району від 01.11.2017 № 39/59, а саме 
встановити загальну площу орендованих приміщень 804,01 м.кв. з 01.01.2021 
року. 

    2.Доручити орендодавцю укласти додаткову угоду про внесення змін до 
договору оренди щодо збільшення орендованої площі згідно вимог чинного 
законодавства. 

    3.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 
  



108 

Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                        № 
 
Про дострокове припинення договорів оренди  
нерухомого майна комунальної 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», розглянувши листи орендарів, 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.Погодити дострокове припинення договорів оренди нерухомого майна 
комунальної власності Баранівської міської ради, а саме: 

1.1Договір оренди нерухомого майна комунальної власності Баранівської ОТГ від 
29.09.2020р №46, яким надано в оренду частину приміщення в корпусі 
терапевтичного відділення загальною площею 88,5 кв.м., що розташоване за 
адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська, 66, за згодою сторін з 15.12.2020р. 

1.2 Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, 
що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району 
від 22 травня 2017р №20/70, яким надано в оренду частину приміщення загальною 
площею 219,1 кв.м., що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул. Соборна, 12 за 
згодою сторін з 01.01.2021р. 

1.3 Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, 
що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району 
від 23 травня 2017р №21/71, яким надано в оренду частину приміщення загальною 
площею 106,5 кв.м., що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул. Соборна, 12 за 
згодою сторін з 01.01.2021р. 

1.4 Договір оренди нерухомого майна комунальної власності Баранівської міської 
ради від 30 листопада 2020р №54, яким надано в оренду частину приміщення 
загальною площею 44,46 кв.м., що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул. 
Соборна, 12 за згодою сторін з 01.01.2021р. 
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1.5 Договір оренди нерухомого майна комунальної власності Баранівської міської 
ради від 30 листопада 2020р №55, яким надано в оренду частину приміщення 
загальною площею 88,0 кв.м., що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул. 
Соборна, 12 за згодою сторін з 01.01.2021р. 

 2.Доручити орендодавцю укласти угоду про дострокове припинення дії 
договорів оренди нерухомого майна комунальної власності Баранівської міської 
ради. 

3.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 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 24 грудня 2020 року                                                                                             №  
 
Про прийняття у комунальну власність 
Баранівської міської ради на баланс відділу освіти  
та відділу культури, сім’ї, молоді, спорту  
Баранівської міської ради матеріальних цінностей 
 
        Керуючись ст. 26 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», розглянувши листвід 17.12.2020 № 714 начальника відділу освіти, 
охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури Баранівської 
райдержадміністрації Осіпчука В.В., враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Прийняти у комунальну власність Баранівської міської ради та зарахувати 
торгово-матеріальні цінності на балансовий облік відділу освіти та відділу 
культури, сім’ї, молоді, спорту Баранівської міської ради, що передаються із 
балансового обліку відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та 
культури Баранівської райдержадміністрації, згідно актів приймання-передачі. 
        2. Доручити міському голові затвердити акти приймання передачі згідно 
вимог чинного законодавства. 
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів 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 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                     №  
 
Про затвердження плану впорядкування мережі  
закладів загальної середньої освіти Баранівської міської ради 
 на 2021рік 
 
  Відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.32, 37 Закону України  «Про повну загальну середню освіту», з метою 
приведення освітньої мережі громади у відповідність до вимог законодавства, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я,  спорту та соціального захисту населення, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А:   
 

  1. Затвердити план впорядкування мережі закладів загальної середньої 
освіти Баранівської міської ради на 2021рік (додається). 

2.  Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. 
 забезпечити виконання цього рішення згідно вимог чинного законодавства.  

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 
  



112 

Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 3 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                     №  
 
Про затвердження Стратегії розвитку 
 Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради 
 на 2020-2025 роки 
 
  Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою 
реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та обов’язків 
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому процесі, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Стратегію розвитку Баранівського ліцею №1 Баранівської міської 
ради на  2020 – 2025 роки (додається). 
2. Керівництву Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради (Присяжнюку 
В.В.) забезпечити виконання даної Стратегії. 
 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 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
____3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                    № _________ 
 
Про затвердження звіту з реалізації 
зведеного Плану заходів на виконання  
Стратегії розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади 
до 2020 року  
 
 
            Заслухавши інформацію секретаря Комітету з управління впровадженням 
Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Свінціцьку Н.І. про стан виконання зведеного Плану заходів Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року 
затверджений рішенням №788 16 сесії 8 скликання від 22.12.2017 року 
Баранівської міської ради, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування України», міська рада 
 
 
 В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію секретаря Комітету з управління впровадженням Стратегії 

розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Свінціцької Н.І. з реалізації зведеного Плану заходів Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року, взяти 
до відома. 

2. Затвердити звіт з реалізації Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально - 
економічного розвитку  

 
 
 
Міський голова                                                                Олександр Мігей 
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«Проект» 

Додаток до рішення 

сесії №___ 

Моніторинговий звіт виконання Стратегії розвитку Баранівської 
міської ОТГ до 2020 року. 

           Стратегія розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року була затверджена 22 грудня 
2017 року рішенням 16 сесії 8 скликання №788 Баранівської міської ради.  

Стратегія розвитку Баранівської міської ОТГ складається з низки конкретних проектів, 
спрямованих на досягнення операційних цілей, визначених стратегічними пріоритетами. 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, який 
включав у себе:  

 збір і верифікацію первинних даних  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів 
Баранівської ОТГ, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей 
розвитку громади, 

 проведення у квітні-травні 2017 року репрезентативного опитування 562 мешканців та 
представників бізнесу. 

 2 жовтня 2017 року у м. Баранівка відбулося спільне засідання Робочої групи по розробці  
Стратегічного плану розвитку та Робочої групи з підготовки Схеми планування території ОТГ, під 
час якого було узгоджено ключові позиції проектів Стратегії розвитку та Схеми планування 
території. На цій основі - схвалено оновлений перелік Стратегічних та Операційних цілей, а також 
уточнений список завдань для підготовки технічних завдань. 

 27 жовтня 2017 року на сесії міськради ОТГ попередньо схвалено пакет взаємоузгоджених 
документів: проектів Стратегії розвитку та Схеми планування території ОТГ. Перший документ 
включає каталог технічних завдань (всього опрацьовано майже 60 технічних завдань), але до 
реалізації взято 35 завдань. 
 

На основі SWOT- аналізу та експертних обговорень, з урахуванням результатів опитування мешканців, 
сформовано таке бачення громади у майбутньому: 

 

Баранівська громада – це 
органічний простір щедрої ПРИРОДИ, 

активних ГРОМАДЯН, 
інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА 

 

Стратегічна ціль1. САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ ГРОМАДЯН, 
СПРОМОЖНИХ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ 

«Створення, популяризація та періодичне оновлення хроніки «Історії успіху» 

• Започатковано рубрику «Історії успіху» на офіційному сайті Баранівської міської 
ради, станом на кінець 2020 року зібрано інформацію про 10 історій 
у
с
п
і
х
у
H
Y
P
E
R

• Під час відео рубрики "Кава з кращими" розповіли про 12 успішних людей 
громади та про 14 успішних старшокласників. 

 
Створення шкільного телебачення в Баранівській громаді 
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• Соціальна відео реклама на тему «Сортування – правильне поводження з відходами, 
відходи – це ресурс», який зняли учні гуртка «Шкільне телебачення Баранівської ОТГ», 
зайняв друге місце в номінації «Відео» у фіналі Першого всеукраїнського конкурсу 
соціальної реклами «Waste Management School recycling 2019» серед загальноосвітніх 
навчальних закладів в рамках всеукраїнського освітнього проекту School recycling. 

• За 2019 рік вони підготували 36 відео, що їх опублікували на Facebook-сторінках 
«Агенції місцевого органічного розвитку» Баранівської міської ради та «Інституту 
громадянського суспільства». Середня кількість переглядів – 1100. Тематично ці ролики 
охоплюють більшість населених пунктів Баранівської ОТГ, а не лише її центр. 

• 2020 року медіаковоркінг розширив склад учасників. У Шкільному телебаченні, на 
додачу до першої, сформували ще три групи: одну – в Баранівці, одну – в селі Зеремля, 
одну – в селищі Полянка. Будь-хто із школярів громади може долучитися до команди 
Шкільного телебачення. 

• виготовлено від початку 2020 року 27 сюжетів. В середньому кількість переглядів 1800. 

«Бюджет участі - засіб стимулювання молодіжних ініціатив у сфері органічного 
агровиробництва та відновлення ремесел»   

Коригування Положення «Бюджету участі-2018» щодо визначення квот на проекти у сфері 
органічного агровиробництва, енергоефективності та відновлення ремесел при розробці 
рішення про «Бюджет участі 2019-2020». - Проведення 18 тренінгів ( у тому числі в 13-ти 
старостатах) для не менше як 345 учасників, з них 200 – старшокласники, 50 – «нешкільна» 
молодь 18-35 років. Теми: «Органічне агровиробництво», «Традиційні ремесла як бізнес», «Як 
підготувати проект». - Методичні матеріали для тренінгів (3 видання по 500/1000 прим). - 
Промоційний буклет про результати «Бюджету участі – 2017,2018» та запрошення до участі у 
тренінгах та у «Бюджеті участі 2019 - 2020» (тираж 2 тис.прим.). - Допомога у підготовці не 
менше 10- ти проектів. У 2018 році було подано на конкурс 18 проектів, 4 з них стали 
переможцями. 

Створення «Агенції місцевого органічного розвитку - АМОР» 

• стратегічне планування розвитку громади: Розробка спільно з Баранівською міською радою 
Дорожньої карти -2019, 2020. Здійснювався щоквартальний моніторинг виконання технічних 
завдань. 

• розвиток громадянського суспільства: надано допомогу у розробці статутних документів для 
3 – х громадських організацій. 

 • підтримка лідерів та громадських організацій 

 • реалізація молодіжних проектів та ініціатив – Бюджет участі 

• підтримка та впровадження проектів, спрямованих на підвищення умов і стандартів 

життя населення залучення широкого кола зацікавлених сторін до розвитку території 

2018 р - Подано пакет документів від імені СОК «Мілка – 2018»  на конкурс від Житомирської 
обласної державної адміністрації згідно Порядку надання фінансової підтримки   
сільськогосподарським обслуговуючим  кооперативам на придбання с/г техніки.  Було 
розроблено бізнес план, як головна умова конкурсу. Для кооперативу було надано 
фінансування в сумі 53260 грн. для придбання охолоджувача молока на 1000 л. молока.   
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 «Капітальний ремонт огорожі по вул. Лесі Українки в с. Табори Баранівського району 
Житомирської області». 

«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт 
Полянка Баранівського району Житомирської області» - : 1421,572 тис. грн 

«Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово – тренінгового центру за 
адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області»,  
«Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна 26 – заходи з 
енергозбереження (термомодернізація)» -  

2019 р - Спільно з  Управлінням  соціального захисту населення Баранівської міської ради було 
реалізовано Проект «Створення універсального ігрового простору для дітей» за фінансової 
підтримки БО «БФ «Кенекшинс» - вартість отриманого гранту 98200 грн. За ці кошти КУ 
«АМОР» закупило штучне покриття для майданчику, карусель для дітей з особливими 
потребами, та ігровий комплекс «Двійка». Дане обладнання встановлено біля реабілітаційного 
центру. 

Реалізація проєкту «Встановлення станції моніторингу якості повітря» - 1600 грн. 

При розробці Стратегії Житомирської області до 2027 року було розроблено 32 технічних 
завдання, що були включені до Плану дій з реалізації Стратегії Житомирської області до 2023 
року. 

«Капітальний ремонт «Алеї Слави» в м. Баранівка Житомирської області». 837,836 тис. грн. в 
т.ч. 816,170 тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 21,67 тис. грн. – місцевий бюджет. 

«Капітальний ремонт прилеглої території нежитлового приміщення за адресою вул. Соборна 
16м. Баранівка Баранівського району Житомирської області». 

«Капітальний ремонт Мирославського закладу дошкільної освіти с. Мирославль по вул. 
Радулинська, Баранівського району, Житомирської області». 299,954 тис. грн. – в т.ч. 231,533 
тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад; 68,421 тис. грн. – кошти з місцевого бюджету. 

2020 р. -  Доопрацьовано та повторно подано заявку на отримання грантової допомоги по 
проектах людської безпеки програми «Кусаноне» спільно з Баранівської КЦРЛ (Козир В.Б.) за 
рекомендацією Посольства Японії в Україні, назва проекту «Проект модернізації медичного 
обладнання в Баранівській комунальній центральній районній лікарні Житомирської області» - 
27.02.2019. Грантові кошти отримано у 2020 році – 1,6 млн. гривень, за ці кошти було придбано 
УЗД апарат експертного класу який станом на сьогодні  вже експлуатується. 

 

Стратегічна ціль 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА 
БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ 

 

Створення Молодіжного бізнес – інкубатора (підрозділ «Агенції місцевого органічного 
розвитку – АМОР») 

В рамках курсу навчальних семінарів при ЦЗ пройшли навчання більше 100 учасників; 4 
учасника пройшли тренінг "Як збільшити клієнтів"; 5 учасників пройшли навчання в курсі 
"Як створити стартап". Сформовано ініціативну групу "Підприємницька Баранівщина", 3 
учасниці якої пройшли навчання в школі організацій розвитку підприємництва від Фонду 
Східна Європа та створити громадську організацію для підтримки розвитку підприємництва 
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"Органічний простір"; 8 учасниць прийняли участь в грі "Світ громад". Всього навчання 
пройшли близько 200 учасників. 

Координують роботу шкільних коворкінгів.  25 педагогів пройшли  навчальний курс з організації 
органічного виробництва. Налагоджено реалізацію продукцію вихованців МБІ на існуючих онлайн-
площадках, створено сайт для онлайн продажів; організація сезонних ярмарків-продажів у м. 
Баранівка; участь у конкурсах, виставках та фестивалях обласного і національного рівня . Підготовлені 
та впроваджені експериментальні навчальні програми у ЗНЗ для молодіжного бізнесу та просування 
органічного виробництва. «Підприємцем бути легко», за результатами  цієї навчальної програми для 
Валентини Бардіс було надано у користування фото техніка для навчання фотомайстерності. Програма 
стажування учнівської молоді на органічному підприємстві ПП «Галекс Агро» та «Органік мілк» - 21 
студент пройшли дуальну освіту. 

Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу 

Створення Консультаційного центру, ключовими функціями якого стануть популяризація 
інвестиційних можливостей громади, стимулювання розвитку партнерства місцевого бізнесу (у 
форматах кластерів) та кооперативів, а також надання консультацій:  з організації підприємницької 
діяльності, бухобліку та звітності;  з юридичних питань;  з розробки бізнес-планів для 
новостворюваних та діючих підприємств, приватних підприємців;  з питань вивчення стану ринку 
товарів та послуг;  з питань організації власної справи у галузі "сільське господарство", 
«виробництво», «надання послуг», «інноваційна діяльність» та ін.;  з питань проходження дозвільних 
процедур;  у розробці та супроводженні інвестиційних проектів для залучення інвестицій;  та аналізу 
інвестиційної привабливості підприємств ОТГ;  Кількість наданих консультацій різних напрямків – 
не менше 200 щороку. 

Надано допомогу для ФОП та КП у розробці проектної заявки на конкурсний відбір. 

Проведено ряд зустрічей для власників корів з представниками Укрмілкінвест для створення 
«Сімейних молочних ферм», станом на кінець грудня 2020 року вже створено одну сімейну ферму в 
селі Марківка де утримується 13 корів.  

Створення Торгово – навчального центру для реалізації органічної продукції та поширення ідей 
органічного бізнесу 

Торгово – навчальний центр органічного бізнесу (площею 437,2 кв м), який включатиме такі зони: - 
критий ринок (площею 240 кв м; на 25 торгових точок); - офісні приміщення АМОР, у т.ч. 
Молодіжного бізнес-інкубатора, Консультаційного бізнес-центру (площею 125,2 кв м); - конференц-
зал для тренінгів та інших заходів (площею 72 кв м);  Всі місцеві кооперативи будуть мати власну 
фірмову точку збуту продукції.  

Триває будівництво торгово-тренінгового центру, у з’язку з не достатнім фінансуванням даний проект 
подано на конкурс ДФРР на 2021 рік, станом на грудень 2020 року - в числі переможців. 

 

Формування органічного кластеру агровиробників у Баранівській ОТГ 

Кількість новостворених агро-бізнесів ( 5 за перший рік). ПП «Галекс Агро», ТОВ «Оррганік Мілк», 
ТОВ «Органічний м’ясний продукт», ТОВ «Органік берріз», ТОВ «Альфабет Агро», ТОВ «Органік 
Чікен» 

Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооператива «Мілка» з пунктами прийому 
молока та міні сироварні 

Зареєстровано СОК «Мілка – 2018», 40 членів кооперативу, надано допомогу у створенні пункту 
прийому молока, мобільного пункту осіменіння худоби, побудовано міні сироварню, придбано за 
кошти обласного бюджету, на конкурсній основі холодильне обладнання на 1000 т. молока. 

Створення туристичної інфраструктури Баранівської ОТГ 
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Розроблено туристичний маршрут Баранівської міської ОТГ, започатковано локальні фестивалі: с. 
Іванівка «Риб-фест-Смолка», смт Полянка «Фестиваль врожаю». З 2019 рік громаду відвідало близько 
3000 гостей та туристів. Надано допомога у розвитку приватного музею «Поліська хата» в смт 
Полянка.  

Будівництво інженерних мереж інвестиційного майданчику Баранівської ОТГ . 

ТОВ «Санвін» отримав земельну ділянку в оренду площею 24 га де встановив СЕС потужністю 10 
МВт, дохід в бюджет громади становить 1,652 млн. грн. в рік.   

Стратегічна ціль 3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ 
ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА 

 

Реконструкція автодороги C-060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці Рогачів – Смолдирів (1,5 км) - 
проект не реалізовано 

Капітальний ремонт дороги від с. Кашперівка до с. Жари (6.5 км) - проект не реалізовано 

Капітальний ремонт відрізку дороги від мікрорайону Заріччя м.Баранівка до с.Ялишів (7.0 км) - 
проект не реалізовано 

Капітальний ремонт автодороги від с. Озерянка до с. Гриньки (7 км) - проект не реалізовано 

Капітальний ремонт відрізку автодороги від с. Зеремля до с.Суємці (6,8 км) - проект не 
реалізовано 

Будівництво підвісного мосту через р. Случ в м.Баранівка  - проект не реалізовано 

Облаштування велодоріжок та тротуарів по автодорозі Т06-12, що проходить через м. Баранівка 
(вул. Звягельська та вул.Першотравенська)(4 км) - проект не реалізовано 

Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет у всіх ЗНЗ, ДНЗ, медзакладах громади. 
Безкоштовний WI-FI поряд адмінбудинків ради і старостатів. 

Виконано частково 

Створення клубів за інтересами 

Створення клубів за інтересами та творчих колективів у м. Баранівка, смт. Полянка, с. Кашперівка, с. 
Смолдерів та с. Рогачів, с. Марківка («Надвечір’я», «Оптиміст», «Гармонія», «Поляночка»  та ін.). 
Залучення представників клубів та творчих колективів до різних урочистих подій на території громади 
(день села, день людей похилого віку , фестивалі та ін.  

У Суємцях створено Центр дозвілля , відкритий у вересні 2020 року 

У Полянках триває реалізація проекту «Створення осередка спілкування на селі для вразливих верств 
населення» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Королівства Нідерландів. 

Частковий ремонт комунікацій та споруд комплексу водовідведення міста, очищення приямків 
КНС та мулових майданчиків 

Ремонт комунікацій: трубопроводів, запірної арматури . Ремонт споруд: КВП, КНС №1, 2, 3, 4, 
приміщення фільтрів . Очищення приямків, відновлення технологічного ресурсу мулових 
майданчиків, комплексу водовідведення виконано. 

Підвищення енергоефективності Баранівської міської ОТГ 

У результаті реалізації проекту : 

  проведено енергоаудит приміщень установ, організацій та комунальних підприємств Баранівської 
міської ради 
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 підготовлено та прийнято План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату на період до 2030 
року і на його виконання – План заходів підвищення енергоефективності громади на 2018-2020 роки;  
проведено навчання по енергозбереженню з відповідальними працівниками та технічним персоналом 
бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств 

 проведено заходи з термомодернізації приміщень установ, організацій та комунальних підприємств 
Баранівської міської ради 

 збільшено частку спожитих енергетичних ресурсів, вироблених з альтернативних джерел 

• "Створено центр енергоефективності на базі МРЦ» 

«Капітальний ремонт будівлі Баранівської Гімназії, в м. Баранівка по вул. Соборна, 26 – заходи 
з енергозбереження (термомодернізація)» 

Вартість проекту: 6550,268 тис. грн.-  (пільговий кредит на заходи  з енергозбереження  від 
корпорації «NEFCO» - 4949,1 тис. грн.,  місцевий бюджет – 1601,168 тис. грн.) 

Показник успішності: видатки на енергоносії зменшились на 34%, температурний режим в 
зимовий період збільшився на 5 to С. 

«Комплексна система відео спостереження - у кожному селищі й селі громади» 

Станом на грудень 2020 року в обслуговуванні Баранівської поліції наявні 20 камер 
відеоспостереження та монітор для синхронного огляду території міста Баранівка. 

• У 2019 році за допомогою відеокамер було розкрито 9 крадіжок, у 2020 році - 4 крадіжки. Із 
допомогою камер відеоспостереження, які розпізнають номери, було встановлено 3-х осіб які 
скоїли ДТП та зникли з місця пригоди. 

 «Організація місцевої пожежної охорони із залученням добровільних команд для запобігання та 
ефективного реагування на надзвичайні події» - не реалізовано 

Стратегічна ціль 4. ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ: ЯКІСНІ і ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, 
СОЦІАЛЬНІ і АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ  

 

Будівництво адмінбудинку і закупівля автомобіля та необхідного обладнання для мобільного 
офісу з надання адміністративних та соціальних послуг 

Будівництво Прозорого офісу триває, також наша громада відібрана на фінансування меблів та 
обладнання робочих місць. 

« Система - Електронна черга» - не реалізовано 

Капітальний ремонт ДНЗ та ЗНЗ I ступеня у сільських населених пунктах Баранівської ОТГ 

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

Вартість проекту: 299,954 тис. грн. – в т.ч. 231,533 тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 68,421 тис. грн. – кошти 
з місцевого бюджету. 

Термомодернізація приміщень та добудова спортивного залу Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Проведено термосанацію приміщення. 

Вартість проекту: 1421,572 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Показник успішності: видатки 
на енергоносії зменшились на 37%, температурний режим в зимовий період збільшився на 5 to 

C. 
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Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ольги Сябрук, за адресою: вул. 
Звягельська,17 м. Баранівка, Житомирської області – не реалізовано 

• Наявна ПКД яка потребує перерахунку та проведення експертизи. 

• Даний проект двічі подавався на конкурс ДФРР, але не був в числі переможців 

Оснащення автомобілями та портативним медобладнанням «невідкладної» меддопомоги – не 
реалізовано 

Капітальний ремонт та оснащення лікарської амбулаторії ЗПСМ с. Кашперівка - не реалізовано 

Капітальний ремонт та оснащення лікарської амбулаторії ЗПСМ смт. Полянка  

Проект: «Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в  АЗПСМ по 
вулиці  Промислова,  8 смт. Полянка  Баранівського району  Житомирської області». 

Капітальний ремонт та оснащення лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Суємці  

«Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в АЗПСМ по 
вулиці  Молодіжна, 7 с. Суємці  Баранівського району  Житомирської області» 

Реконструкція будівлі старостату бувшого приміщення сільської ради с. Рогачів під лікарську 
амбулаторію та її оснащення - не реалізовано 

Створення багатофункціонального реабілітаційного центру (обслуговування дорослих та 

дітей) - виконано повністю, центр реабілітації функціонує для дітей. 

Мобільна група для надання адресних соціальних послуг і раннього реагування на кризові 
ситуації з дітьми 

Придбано житло для  2 осіб з числа дітей сиріт та покращення їх житлових умов. Створено службу у 
справах дітей Баранівська міська рада яка постійно здійснює огляд сімей, що опинилися у складних 
життєвих обставинах. В складі мобільної групи здійснюють виїзди за потребою. 

      Проаналізувавши рівень виконання Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року 
видно, що 13 технічних завдань виконано повністю, 7 завдань – виконання  триває, 15 – не 
реалізовано, у відсотковому співвідношенні орієнтовно 60% завдань виконано, або виконання триває, 
40% - завдань не реалізовано. 

При розробці Стратегії розвитку Баранівської територіальної громади до 2027 року рекомендуємо 
врахувати Стратегію розвитку Житомирської області до 2027 року та технічні завдання, що були 
включені до Плану дій  з реалізації завдань з  2021 – 2023 рік. 

 

Директор КУ «АМОР»                                                               Н.І. Свінціцька 
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Проєкт 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

3 сесія 8 скликання 
 

24 грудня 2020 року 
№____ 

Про розроблення Стратегії 
розвитку Баранівської міської 
територіальної громади 
на період до 2027 року 
 
 
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади державної регіональної 
політики», п. 3 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі 
змінами), з метою визначення стратегічних пріоритетів розвитку Баранівської 
міської територіальної громади до 2027 року, враховуючи Стратегію розвитку 
Житомирської області на період до 2027 року, рішення № 1722 від 18.12.2019 
року,      розглянувши пропозицію комунальної установи «Агенції місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради, щодо розробки 
стратегічного планування Баранівської міської територіальної громади, 
відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Розробити Стратегію розвитку Баранівської міської територіальної громади 
на період до 2027 року. 
 
2. Рекомендувати підготувати розпорядження голови Баранівської міської ради 
«Про утворення робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Баранівської 
міської територіальної громади на період до 2027 року». 
 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради  
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 

 
Проєкт 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

3 сесія 8 скликання 

24 грудня 2020 року                                                                             № ___ 

 
Про результати впровадження 
проєкту «Молодіжний кластер  
органічного бізнесу Баранівської  
міської ОТГ», що фінансується  
за кошти ЄС 
 

З метою інформування депутатського корпусу та населення громади про 
виконання протягом 01.02.2018 року – 31.01.2021 року на території громади 
проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ», що 
фінансується коштами Європейського Союзу. Відповідно до Грантового 
Договору ENI/2017/392-857 від  29.12.2017 року та керуючись ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
ВИРІШИЛИ 
 
1. Інформацію керівниці проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 

Баранівської міської ОТГ» (далі по тексту проєкт) взяти до відома 
(додається). 

2. Погодити рішення Наглядової ради щодо продовження впровадження 
проєкту до 31.05.2021 року. 

3. Зобов’язати всі структурні підрозділи Баранівської міської ради в особі їх 
керівників сприяти реалізації заходів проєкту та досягненню 
запланованих результатів. 

4. Комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку здійснювати контроль за реалізацією 
проєкту. 

 
 
Міський голова                                                                Олександр  Мігей



Додаток до рішення 3 сесії 8 скликання 
від 24.12.2020 року № _____ 

 
 

Інформація  
про результати впровадження проєкту «Молодіжний кластер  

органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ», що фінансується  
за кошти ЄС 

 
       Проєкт «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» реалізовується на території Баранівської міської 
ОТГ на підставі підписаного Баранівською міською радою з Європейським Союзом Грантового Договору ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 року. 

1. Загальна інформація про проєкт  

Термін 
реалізації 
проєкту 

01.02.2018 року - 31.01.2021 року 

Мета та цілі 
проекту 

Основною метою проєкту є підтримка сталого економічного зростання Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади (ОТГ) через нарощування і розгалуження ділових зв’язків, покращення бізнес клімату та розвиток відповідної 
інфраструктури.      
Конкретними цілями є: 
- створення бізнес кластеру виробників органічної продукції, флагманським підприємством якого повинен стати 
сертифікований у відповідності до вимог ЄС виробник органічного молока із сталою динамікою розвитку (представник 
середнього бізнесу);  
- збільшення можливостей та вдосконалення професійної кваліфікації місцевих органів самоврядування з метою 
планування та реалізації заходів (ініціатив/програм) з місцевого економічного розвитку (далі по тексту МЕР); 
- перегляд навчальних програм загальноосвітньої школи та технікуму (училища) в частині зосередження на пріоритетності 
молодіжного бізнесу та органічного виробництва;      
- покращення місцевого бізнес клімату та розвиток відповідної інфраструктури;   
- розвиток у молоді здібностей щодо визначення напрямків та  розширення можливостей МЕР;   
- розповсюдження інноваційного підходу по всій країні. 
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Цільова група 
(групи) 

1. Місцеві підприємці, приватні фермери;  
2. Учні шкіл та студенти коледжу (технікуму), вчительський / викладацький та адміністративний персонал закладів 

освіти;   
3. представники  місцевих рад та органів місцевого самоврядування. 

Кінцеві 
бенефіціари 

1. Мешканці Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (у загальній кількості 24000 осіб, з яких 51 
відсоток є молодшими за 40 років); 

2. ОТГ по всій території України, які наслідуватимуть приклад Баранівської громади; 
3. Споживачі органічної продукції, як в Україні, так і за кордоном. 

Очікувані 
результати 

Очікувані результати реалізації проєкту: 
● створення нових робочих місць, зокрема для молодих спеціалістів в галузі органічного виробництва та інших 

секторах економіки; 
● підвищення обсягу продажів органічної продукції на регіональному, національному та міжнародних ринках; 
● дружня до бізнесу місцева влада як рушій МЕР; 
● підвищення якості шкільної та професійно-технічної освіти з одночасним поглибленням спеціалізації в розвитку 

навичок професійного ведення бізнесу (бізнес-компетенцій); 
● розповсюдження практик неформальної освіти упродовж життя  ;  
● самовизначення та активне долучення місцевої молоді до розвитку ОТГ.    

 

Основні 
заходи / 
процеси / 
етапи   

Компонент I. Розвиток фізичної інфраструктури (транспортна інфраструктура, ремонт мережі водопостачання та 
каналізації, утилізації управління поводженням з твердими побутовими відходами, зведення та обладнання ринку 
органічної продукції, і т.п.). 
Компонент II. Створення відповідного бізнес-клімату та розвиток кластеру органічного бізнесу (створення 
Тренінгового центру розвитку та сприяння органічному бізнесу та відведення йому ролі рушія розвитку кластеру, а також 
носія управлінських / маркетингових / комерційних ініціатив; заснування спеціалізованих кооперативів (молочного, 
рибного, і т.п.).     
Компонент III. Залучення молоді (перегляд навчальних програм шкіл та коледжу (технікуму), оновлення їх 
інфраструктури, впровадження інновацій у секторі органічного сільськогосподарського виробництва, створення 
Молодіжного бізнес інкубатора).   
Компонент IV. Створення робочої групи з актуалізації Плану МЕР (моніторинг та оцінка, оновлення Плану; підготовка 
спеціальних ініціатив; поширення позитивного досвіду за результатами проекту на всю територію України, саме передусім 
на невеликі міста в межах об’єднаних територіальних громад).  

Фінансування 
проєкту 

загальна сума проєкту  - 1 015 769,88 євро 
кошти гранту – 795 754,12 євро 
кошти ПП «Галекс Агро» - 290 013,61 євро (реальна вартість доїльного обладнання перевищує очікувану 190 000 євро) 
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2. Заплановані заходи та результати їх впровадження. 
 
 

Дії в рамках 
проекту 

Поставлені задачі / 
об’єкти  

Виконані дії/результати 

 
Компонент 1. Розвиток фізичної інфраструктури  
 
1.1. Відновлення 
об’єктів 
інфраструктури та 
земельних ділянок  

-Розробка та промоція 
інвестиційного 
паспорту 
(ділянки грінфілд  для 
інвесторів)   
 
 
 
 
 
 
 
-Дороги для 
комерційних 
перевезень. 
Будівництво під’їздів  
від дороги до органічної 
ферми та міні 
сироварні. 
 

- При створенні Інвестиційного паспорту Баранівської міської ОТГ було сформовано 
анкети вільних земельних ділянок у кількості 8 шт. загальною площею 23,1782 га. 
На земельну ділянку, що розташована у м Баранівка площею 24 га залучено інвестора, 
який її взяв в оренду під будівництво сонячної електростанції. Розмір інвестицій 
складає - 9,4 млн. євро. Орендар сплачує до місцевого бюджету оренду за землю у 
розмірі 1653,058 тис грн. в рік. 
З метою промоції Баранівської ОТГ як позитивного інвестиційного майданчика 
команда проєкту спільно з гуртком Шкільного телебачення підготували  проморолик за 
участі представників компаній, які вже інвестували у громаду 
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/videos/180946109873337/ . 
 
- За рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад у 2019 році  завершені капремонти 4 ділянок доріг у с.Рогачів, 
Явне, Смолдирів, Климентіївка загальною протяжністю 2860 м.   
Також відремонтована (в межах м Баранівка) автомобільна дорога державного значення 
Т-0612 за напрямом Новоград-Волинський - Старокостянтинів. 
За рахунок фінансування, яке забезпечила Баранівська міська рада збудована під'їзна 
дорога до міні сироварні у с Рогачів. 
 

1.2. Будівництво 
ринкових площ для 
органічних 
виробників та 

-  Торгівельні площі 1,5 
Га (щонайменше 50 
торгових точок); 
 

- Будівництво приміщення другого пускового комплексу - торгово-тренінгового центру 
виконане в менших об’ємах, в першу чергу через обмеженість у фінансуванні (4,08 млн 
грн. грантових коштів ЄС недостатньо для завершення будівництва загальною вартістю 
14598,0 тис. грн). Однак, роботи продовжуються вже зведений другий поверх 



126 

морозильного 
складу (для ягід) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- склад для 
охолодження та 
зберігання ягід із 
місткістю не більш, ніж 
25 т.  

приміщення та освоєно 2996,8 тис. грн. коштів ЄС. Для залучення коштів з інших 
джерел для завершення будівництва написано два проєкти, один (кошти ДФРР) з яких 
вже визнано переможцем, а другий (кошти секторальної підтримки ЄС) знаходиться на 
стадії оцінювання. Крім того розроблене положення про порядок проведення 
конкурсного відбору інвесторів для залучення інвестицій для завершення будівництва 
ТТЦ.  
Після завершення будівництва торгові площі ТТЦ заплановано передати в оренду для 
місцевих виробників та підприємців. В результаті на першому поверсі буде 
облаштовано продовольчий ринок, а на другому - площі для здійснення іншої 
підприємницької діяльності, а також розташована агенція, яка сприятиме розвитку 
малого та середнього бізнесу в ОТГ.  
В результаті місцевий бюджет одержить додаткові надходження як у вигляді орендної 
плати так і у вигляді податків ( в тому числі ПДФО). 
 
- Кошти в сумі 16500 євро на облаштування складу для охолодження ягід за 
погодженням грантодавця спрямовано на будівництво міні сироварні, зокрема на 
облаштування камер зберігання молочних продуктів (в тому числі твердого сиру). 
 

1.3. Впровадження 
системи організації 
збору та утилізації 
твердих побутових 
відходів  

- охоплення 
щонайменше 80 
відсотків приватних 
домогосподарств, 
організація маршрутів 
вивезення та 
обладнання місць для 
зберігання твердих 
побутових відходів. 

У 2019 році зріс відсоток укладених договорів на вивезення ТПВ з домогосподарств у 
старостатах (з 58% до  81 %). Восени 2019 року  встановлені нові тарифи  на послуги з 
вивезення  ТПВ для населення у м. Баранівка - 20 грн./міс. з домогосподарства, для 
селища та сіл - 15 грн./міс. з домогосподарства. 
Відділ благоустрою Баранівської міської ради розробили три маршрути з графіком 
збору твердих побутових відходів по території Баранівської ОТГ. Сміттєвоз двічі на 
місяць збирає тверді побутові відходи в кожному з 12 старостинських округів. Після 
встановлення сміттєбаків на території сіл та селища зупинилося зростання 
несанкціонованих сміттєзвалищ, а жителі під час опитування відмітили покращення 
екологічного стану їх населених пунктів.  
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Під час опитування мешканців громади у лютому 2020 року,  послуга “вивезення сміття 
з домоволодінь” отримала найвищу оцінку (4,1 бали за 5-ти бальною шкалою).  При 
цьому мешканці старостатів (в яких ще недавно взагалі не вивозили сміття) поставили 
вищу оцінку, аніж мешканці м.Баранівка (4.39 порівняно з 3.8 відповідно). 
 

1.4. Будівництво 
об’єктів органічного 
виробництва  

- Коров’яча ферма ПП 
“Галекс Агро” в с 
Рогачів (700 голів) 
(встановлення 
доїльного обладнання); 
 
 
 
 
 
 
- Будівництво міні 
сироварні 
(електропостачання, 
під'їзна дорога, 
водопостачання та 
водовідведення, 
благоустрій)   
  

- В жовтні 2019 року на Рогачівській фермі встановлено обладнання для доїння корів. 
На ферму завезено 600 дійних корів. На фермі пройшло стажування 4 студенти 
Житомирського національного аграрно-економічного університету за дуальною 
програмою навчання,  двоє з яких вже там працевлаштованих. 
Співфінансування ПП «Галекс-Агро» на органічну молочну ферму в селі Рогачів в 
рамках проєкту перевищило заплановане співфінансування і склало 290013,61 євро 
замість 190 000 євро. 
 
- Мінісироварня збудована коштом гранту в сумі  5862,0  тис. грн., (у тому числі на 
придбання та монтаж лінії переробки молока потужністю 2т за добу – 1642,6 тис грн., та 
на придбання і монтаж холодильного обладнання в камерах дозрівання та зберігання 
молочних продуктів – 312,6 тис грн.).  
В якості співфінансування протягом 2019-2020 років було виділено 1312,9  тис. грн., у 
т.ч. 303,7 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (електропідключення  до КТП, 
виготовлення земельної документації та технічного паспорту на будівлю); та 1009,2 тис. 
грн. – кошти субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних 
громад  (на будівництво мінісироварні, здійснення авторського та технічного нагляду). 
На облаштування прилеглої території, будівництво дороги та водонапірної свердловини 
витрачено 1206,4  тис. грн., з них 1206,4 тис. грн., у т.ч.  17,5 тис. грн. - кошти  місцевого 
бюджету; 1188,9 тис. грн. - кошти субвенції з державного бюджету на розвиток 
інфраструктури об’єднаних громад. 
Об'єкт введено в експлуатацію та внесено у реєстр нерухомого майна як комунальна 
власність Баранівської громади. 
Ведуться перемовини щодо запуску мінісироварні (порядок передачі в оренду або 
створення ТОВ, де співзасновником буде міська рада). Як результат очікуються 
надходження до місцевого бюджету у вигляді оренди або доходів від виробництва. 
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Компонент II. Створення відповідного бізнес-клімату та розвиток кластеру органічного бізнесу 
 
2.1. Розвиток 
спроможності  
місцевого 
самоврядування та 
бізнесу  

- створення Агенції 
місцевого органічного 
розвитку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- В рамках реалізації проєкту було створено Агенцію місцевого органічного розвитку 
01.02.2018 року. Агенція комплексно підійшла до залучення інвестицій в громаду та 
розробила Інвестиційний паспорт Баранівської міської ОТГ - українською та 
англійською мовами, який опублікований на офіційному сайті Баранівської міської 
ради.     
КУ “АМОР” підготувала 11 проєктів, 5 з яких  фінансувалися за кошти державної 
субвенції на розвиток інфраструктури, та були успішно реалізовані міською радою. 
Розроблено 3 нових технічних завдань до Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ 
до 2020 року та 32 технічних завдання до Стратегії Житомирської області до 2027 року 
в результаті чого були включені до Плану дій з реалізації Стратегії Житомирської 
області до 2027 року. 
Впродовж року надавалися послуги з ведення бухгалтерського обліку для СОК «Мілка 
– 2018», СОК «Смолка 2017», СОК «Комора», СОК «Кашперівка». 
Розроблено «Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 
міської ОТГ за пріоритетними напрямками на період до 2020 року» - затверджено 
рішенням 29 сесії від 12.03.2019 року №1764. 
Розроблено зміни до «Програми розвитку рибного господарства в Баранівській ОТГ на 
2017 – 2020 рр».- затверджено рішенням 29 сесії від 12.03.2019 №1786. Після внесення 
змін до Програми з місцевого бюджету було виділено 50 тис. грн. на зариблення річки 
Смолка в районі Смолдирівського старостату (був запущений мальок Білого Амура та 
товстолоба). 
Директор Агенції спільно з представницею Баранівської КЦРЛ написали проєкт 
«Проект модернізації медичного обладнання в Баранівській комунальній центральній 
районній лікарні Житомирської області», який пройшов конкурсний відбір Посольства 
Японії в Україні за програмою “Кусаноне”. 19 березня  2020 року відбулося підписання 
грантової угоди відповідно до якої Баранівська КЦРЛ отримала УЗД апарат 
експертного класу вартістю 1606,0 тис. грн. 
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- молодіжний бізнес 
інкубатор 
 
 
 
 

Спільно з Управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради було 
реалізовано проєкт «Створення універсального ігрового простору для дітей» за 
фінансової підтримки БО «БФ «Кенекшинс».  За кошти гранту в сумі 98200 грн. КУ 
«АМОР» закупила штучне покриття для майданчику, карусель для дітей з особливими 
потребами, та ігровий комплекс «Двійка», які були встановлені біля 
Багатофункціонального реабілітаційного центру. 
09 липня 2020 року Агенція підписала меморандум з ТОВ “Світ громад” з метою 
успішної реалізації проекту “Імпакт-інвестиції в розвиток громад” на знак наміру 
спільно проводити діяльність, що направлена на сприяння залученню інвестицій у 
пріоритетні галузі місцевої економіки: органічне агровиробництво, сімейне 
підприємництво, креативні індустрії. 
Наразі АМОР впроваджує проект громадської безпеки та соціальної згуртованості 
Баранівської ОТГ разом із НУО “Сучасний Формат”  в рамках проєкту «Підвищення 
місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської 
області» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки Королівства Нідерландів. В рамках цього проекту реалізується міні 
ініціатива в смт Полянка «Створення осередка спілкування на селі для вразливих верств 
населення». 
Баранівська ОТГ - одна з перших в Україні громад, яка офіційно зареєструвала власний 
локальний бренд -  торгову марку “Баранівка - органічний простір” (рішення 
Мінекономрозвитку від 30.10.2019). Використання ТМ буде безкоштовним для 
місцевих підприємців за умови дотримання положень Договору публічної оферти 
(брендбуку). Плануємо, що локальна ТМ допоможе продажам місцевої продукції, 
зокрема агро кооперативів. У рамках проєкту розробляється з використанням ТМ 
дизайн упаковок для продукції міні-сироварні.  

- Розроблена програма діяльності МБІ. Протягом листопада 2019 - січня 2020 р. було 
проведено бізнес-курс «Стартап в успішне життя». Курс направлений на стимулювання 
розвитку підприємництва та інноваційних бізнес-ідей серед школярів та студентської 
молоді. Було охоплено всього близько 16 учнів 8-11 класів та 30 студентів професійного 
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училища. Проведено опитування щодо розуміння молоддю суті підприємництва для 
подальших напрацювань в даному напрямку. Було проведено 10 зустрічей в форматах 
семінарів, воркшопів, фасилітаційних сесій, ігрового методу, вебінарів, онлайн-
конференцій. Протягом курсу школярі та студенти готували бізнес-концепцію на базі 
матеріалів  Diamond Challenge for High School Entrepreneurs. В результаті 2 команди з 
Баранівської ОТГ зареєструвались в конкурсному проєкті для підтримки та розвитку 
молодіжного підприємництва, який щорічно організовує Благодійний Фонд ICEPP. 
Школярі отримали практичні навички в написанні прототипу бізнес-плану та можуть 
підготуватись до наступного конкурсу вже більш свідомо та відповідально. 15 червня 
2020 року підписано меморандум про співпрацю з Баранівською районною філією 
Житомирського обласного центру зайнятості. З 29 липня по 25 вересня було проведено 
цикл семінарів (1 онлайн та 7 офлайн) на тему “Підприємництво як заробіток”, в яких 
прийняли участь 58 безробітних. 8 жовтня оголошено набір учасників на курс “Як 
створити стартап” на який зареєстровано 10 осіб  (5 з семінарів в ЦЗ та 5 по оголошенню 
в фейсбуці). Проведено 6 зустрічей протягом жовтня-листопада в змішаному форматі 
(офлайн+онлайн). Створена ініціативна група “Підприємницька Баранівщина”, яка 
подала заявку на навчання в школі організацій розвитку підприємництва, що 
організовує Фонд Східна Європа. В листопаді 2020 року за результатами навчання було 
зареєстровано громадську організацію “Органічний простір”. 

Основний  результат - збільшення  активності мешканців в житті громади. Участь в 
локальних проєктах, створення неформальних осередків активної молоді. 

*Розроблений  та створений  онлайн-майданчик для просування  товарів  місцевих  
виробників та  продукції коворкінгів - https://bop.baranivka.info/.  
Завдання майданчика - об'єднання  локальних майстрів,  популяризація товарів під  
брендом “Баранівка органічний простір”, та допомога з виходом на ширші ринки 
продажу через онлайн продажі. Портал повністю готовий та робочий. Очікується 
закінчення навчання адміністратора  порталу, проведення інформаційної кампанії та 
конкурсу на  виготовлення туристичної сувенірної брендованої продукції. 
В лютому 2020 року проведено перший форум підприємництва “Розвиток у співпраці», 
в якому прийняло участь близько 200 місцевих підприємців. 
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 створення структури 
органічного кластеру; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- створення нових 
робочих місць,  
 

 

- Протягом 2018 року кількість компаній-постачальників органічної продукції, 
сертифікованих у відповідності до вимог ЄС збільшилася з 2 до 6, а у 2019 доєдналося 
ще 2.  
Це: 

1. ТОВ “Органік Мілк”- виробництво молочної продукції (код ЄДРПОУ - 
38107182) 

2. ПП “Галекс Агро” - вирощування зернових, олійних культур та кормів (код 
ЄДРПОУ - 13553775 ) 

3. ТОВ “Органічний м’ясний продукт” -  виробництво м’ясної продукції  (код 
ЄДРПОУ - 38541964 ) 

4. ТОВ “Альфабет Агро” -  вирощування полуниці, смородини  (код ЄДРПОУ - 
39563905) 

5. ТОВ “Органік Берріз” - вирощування малини, часнику (код ЄДРПОУ - 
40743147) 

6. Фізична особа підприємець Радчук Ніла Анатоліївна - вирощування малини (код 
ІПН -  2567420201) 

7. Фермерське домогосподарство «Домашня курка», основним видом діяльності є 
вирощування органічних курчат і виробництва органічних яєць (код ЄДРПОУ - 
43029960) 

8. ТОВ “Агровест груп” (с. Рогачів), основна діяльність - розведення молочної 
худоби та виробництво органічного молока. 

 
 

- Спостерігається тенденція зростання робочих місць: 
У 2017 році - 2 органічних компанії, де  368 робочих місць (з них 101 для молоді)  
У 2018 році - 6 органічних компаній, де 433 (146)+ 93 (37) сезонних працівників  
У 2019 році - 8 органічних компаній, де 321(135)+275 (126) сезонних працівників=596 
(261)   
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СОК “Смолка 2017”  
Після проведеного фестивалю рибалки у липні 2018 року до СОК “Смолка 2017” 
інтенсивно розпочали вступати нові члени. Наразі до кооперативу входить 99 членів.  
Завдяки згуртованості членів кооперативу в червні 2019 року були відновлені 7 пірсів 
для ловлі риби, що пошкодилися внаслідок повені, збудовані 4 нових, а також 
встановлені дві альтанки для відпочинку. 35 членів кооперативу влаштували 
прибирання прибережної зони р. Смолка, для привабливості та кращого залучення 
рибалок та туристів. 
СОК “Смолка 2017” в березні 2019 року заплатив 12638 грн за приєднання до 
електричних мереж електроустановок гідротехнічної споруди потужністю 5 кВт для 
можливості встановлення освітлення території. 
Оновлена концепція та формат проведення фестивалю рибака, який заплановано 
проводити в першу або другу суботу липня щороку. 06.07.2019 року спільно з міською 
радою та командою проєкту ЄС, СОК “Смолка 2017” вже вдруге організував щорічний 
«Риб Фест Смолка» для популяризації та поширення своєї діяльності. Участь у 
фестивалі прийняли орієнтовно 1000 людей і 50% з яких приїжджі гості з інших громад 
та міст. Орієнтовно 200 гостей приїхало з сусіднього міста Новоград-Волинський. 
Для стимулювання спортивної риболовлі, у 2019 році було запущено в став р. Смолка 
531,6 кг зарибку білого амуру та 460,8 кг зарибку толстолоба коштом Баранівської 
міської ради на суму 50 тис грн. при співпраці з ГО “Мисливців та рибалок “Смолка” . 
Протягом року проведено 6 засідань загальних  зборів членів СОК “Смолка 2017” щодо 
його розвитку, під час яких обрано членів комітету розвитку для підготовки 
оперативних рішень щодо запобіганню браконьєрства та розвитку кооперативу. 
Проведено збори комітету, на яких заплановано зариблення р. Смолка зусиллями членів 
кооперативу у 2020 році. Загальний дохід СОК “Смолка 2017” у 2019 році склав 45600, 
крім того було сплачено  2800 грн вступних внесків та 9800 грн членських внесків.  
СОК “Мілка 2018” 
СОК “Мілка 2018” створений у першому звітному періоді у 2018 році та налічував 38  
членів кооперативу (наразі 17). Основний вид діяльності - переробка молока, 
виробництво масла та сиру. 
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Завдяки зусиллям самих членів СОК “Мілка 2018” та з допомогою членів команди 
проєкту був проведений поточний ремонт нежитлового приміщення під молоко-
прийомний пункт, де встановлена раніше закуплена за кошти обласного бюджету 
камера для охолодження та зберігання 1 т молока.  
Завдяки моніторингу збуту молока за вигідною ціною, вдалося підняти ціну з 4,5 грн за 
літр до 7,2 грн за літр молока для селян. 
Завдяки  навчальним семінарам для членів кооперативу в грудні 2019 року почав свою 
роботу пункт збору молока. За грудень 2019 р. - січень 2020 р. кооперативом було 
зібрано та продано   22,42 ц. молока.  
Для збільшення поголів’я ВРХ було прийнято рішення про пілотування мобільного 
пункту осіменіння ВРХ за підтримки Департаменту агропромислового розвитку та 
економічної політики Житомирської ОДА та Української генетичної компанії. 
Впродовж року проведено 21 спробу запліднення корів штучним способом з яких 9 
корів успішно запліднено. Цей напрямок є достатньо затребуваним серед власників 
корів і посилює імідж участі в кооперативі.  
СОК “КОМОРА” 
СОК “Комора” створений в першому звітному періоді. Налічує 9 членів кооперативу. 
Основний вид діяльності - заготівля та переробка ягід. Результати діяльності цього 
кооперативу мізерні особливо враховуючи об’єм докладених зусиль самих членів 
заради його розвитку.   
25 серпня 2019 року за сприяння міської ради в селищі Полянка, де створений 
кооператив, був започаткований та проведений ярмарок для місцевих 
сільгоспвиробників в рамках щорічного свята врожаю “Harvest fest”.  Подія зібрала 
близько 1000 осіб і значна частина з них приїжджих гостей, що в свою чергу сприятиме 
розвитку туристичного потенціалу громади. Місцеві виробники в тому числі члени 
СОК “Мілка-2018”, які прийняли участь в ярмарці, продали весь виставлений ними на 
продаж товар та отримали додаткові замовлення.  
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 навчання щонайменше 
50 членів кооперативів 
у рік. 

- В рамках співпраці з проєктом “Сімейні молочні ферми” проведено ряд семінарів на 
тему «Чому в Баранівській ОТГ буде економічно вигідно тримати корів» с. Кашперівка 
– 19.11.2019 – присутні 18 осіб., м. Баранівка – 9 осіб, с. Берестівка – 20.11.2019 – 
присутні 19 осіб, с. Мирославль – присутні 21 особа, с. Смолдирів – 21.11.2019 – 
присутні 15 осіб,  с. Зеремля – 17 осіб, с. Вірля – 22.11.2019 – 19 осіб, с. Острожок – 6 
осіб, с. Климентіївка – 11 осіб. Всього слухачів - 135 осіб. Після навчальних заходів 3 
родини прийняли рішення про створення сімейної молочної ферми. В результаті 
підписано договір між ФОП Обухівський Р. (с Марківка) та ТОВ “Укрмілкінвест” щодо 
створення сімейної молочної ферми, в рамках якого виділено кошти на реконструкцію 
нежитлового приміщення під 50 голів корів. Реконструкція корівника завершена, куди 
вже завезено 13 корів. Для фермера надаються безкоштовні послуги ветеринарної 
служби двічі на місяць. Надане обладнання для зберігання та дослідження молока, а 
також придбаний доїльний апарат.  

Компонент III. Залучення молоді  
3.1. Перегляд 
навчальних програм 
шкіл та коледжу 
(технікуму), 
оновлення їх 
інфраструктури  

- будівництво, як 
мінімум 1 теплиці в 
школах, класів 
практичної підготовки 
спеціалістів з дерево/ 
металообробки, 
пошиття, і т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Створено юридичну особу Баранівський міжшкільний ресурсний центр в рамках 
якого розпочали свою діяльність технічні коворкінги: столярний, швейний, 3-Д 
моделювання та тепличний.  
Для роботи столярного коворкінгу за кошти ЄС закуплено обладнання, станки, 
машини, меблі та витратні матеріали на суму 296 500 грн. 
Для швейного коворкінгу  - на суму 234 519 грн. 
Для тепличного  - 312551,5 грн. ( в тому числі огорожа навколо теплиці 68 244,00 грн., 
8 столів культиваційних розміром 1,5*4,2 м  -  49 680,00 грн. теплова гармата - 5800 
грн. та витратні матеріали (насіння, горщики та земля) - 37 675 грн.). 
Для 3-Д моделювання - 26945 грн.  (3-Д принтер 23 990 грн. та витратні - 2955,00 грн.) 
Крім того закуплені меблі та комп'ютерне устаткування на суму 148115 грн. 
12.10.2018 - офіційне відкриття коворкінгів та свято «День відкритих дверей у 
швейному та технічному коворкінгах» Проведення майстер-класів, презентація 
гуртків, семінари - 156 осіб. Також проведено серію промоційних заходів:  

З 12.11.18 по 15.11.18 - зустрічі із старшокласниками усіх 13 шкіл Баранівської ОТГ. 
Інформували про коворкінги, про їх можливості, про гуртки започатковані на базі 
коворкінгів - 115 осіб. 
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07.12.2018 майстер-класи для дітей з соціально незахищених верств населення - 13 осіб. 

17.12.2018 акція “Помічники Святого Миколая”, де в швейному та технічному 
коворкінгах усі бажаючі мешканці громади виготовляли подарунки власними руками 
на сучасному обладнанні - 78 осіб. 

24-25.012019 майстер-класи з робототехніки - 25 старшокласників. 

В березні 2019 року почав роботу тепличний коворкінг, який відвідало близько 150 
учнів Полянківської школи усіх класів. Започатковані екскурсії з дошкільних закладів 
та початкових класів інших шкіл. В теплиці було посаджено, вирощено та реалізовано 
в першій черзі посіву 5400 одиниць розсади квітів, які були використані для 
облаштування клумб у загальнодоступних місцях всієї ОТГ (парки, сквери, школи). На 
другу чергу розсади було обрано трави, спеції. В тестовому режимі вирощено 3000 
одиниць, більшість з яких (1800 одиниць) було розпродано під час ярмарків на свята 
“РИБ ФЕСТ СМОЛКА”, “Harvest fest”, “День міста Баранівка”. Щодо решти продукції 
було прийняте рішення засушити та реалізовувати у вигляді спецій у брендованій 
упаковці “Мрії в Дії”. 
В столярно-технічному коворкінгу виконуються приватні замовлення, ремонт 
дерев'яних виробів. Більш затребуваними є швейний коворкінг та коворкінг 3Д 
моделювання. Послуги швейного коворкінгу більш популярні серед дорослого 
населення ОТГ, натомість 3Д коворкінг - серед молоді. Коворкінги проводять між 
собою колаборацію, створюючи комплекти сувенірів для туристів, офіційних делегацій, 
різноманітних подій в ОТГ, тощо. 
На замовлення Баранівської міської ради коворкінгами були виготовлені 20 подарунків 
(сувенірів) для представників іноземних делегацій з м. Луків (Польща), м. Тухів 
(Польща), м. Тирва (Естонія), м. Лаздіяй (Литва). Також було виготовлено 10 дерев'яних 
кубків для нагородження переможців Міжнародного кубкового турніру з міні-футболу. 
10 відзнак виготовлених в МРЦ були вручені кращим підприємцям ОТГ під час 
проведення Форуму підприємництва “Розвиток у співпраці”. 
Протягом навчального року 711 школярів 5-11 класів переважно з міста Баранівка  (42% 
від загальної кількості старшокласників, які проживають в Баранівській ОТГ) 
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- виробнича практика 
та наставницькі 
програми із залученням 
представників 
місцевого бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 

проходили навчання в Баранівському МРЦ. З них - 602 учні Баранівських шкіл, - 109  
учні сільських шкіл Баранівської ОТГ. 
У лютому 2019 р. двоє учнів Баранівської ОТГ зайняли ІІІ місце в обласній олімпіаді з 
трудового навчання. 
В травні  2019, відбувся підсумковий захід, показ виробів від кращих учнів трудового 
навчання та відвідувачів  гуртків, за підсумками якого було видано 79 сертифікатів 
дипломів та грамот різного ступеня. 
З січня 2020 до початку карантину працювало 3 гуртки для усіх учнів Баранівської ОТГ. 
Швейний, столярний та гурток 3Д моделювання. Кількість дітей, що відвідували гуртки 
– 95 осіб, зокрема з м Баранівка – 15, з с Полянки – 31, з с Кашперівка – 33 та з с Зеремля 
-15. 
За час карантину в швейному коворкінгу пошили 11 000 марлевих масок, з них на 
замовлення ULID 8500 масок, а на 3-Д принтері виготовлено 200 захисних щитків, які 
передані для працівників лікарні та швидкої допомоги. Столярний коворкінг виготовив 
на замовлення ляльковий театр,  спортивні кубки, дерев'яні грамоти, кухонні дошки, 
ліжка, дашки криниці, сувеніри. Коворкінги заробили з січня 2020 року по липень 
включно 330800 грн. Далі розпочався капітальний ремонт приміщення МРЦ. 
 
- Розроблена трирічна програма діяльності МРЦ. Визначено 30 завдань з індикаторами 
досягнення. Програма впроваджується та проходить постійний моніторинг. В січні 2020 
року проведена оцінка річних (за 2019 рік) показників. На базі моніторингу програми, 
щомісяця готуються рекомендації для керівництва МРЦ. Середній показник виконання 
завдань - 63% З них:  

- досягли 100% виконання - 8 показників 
- досягли 75 % виконання - 13 показників 
- досягли 50 % виконання - 7 показників 
- менше 50% - 2 показників 

 
З лютого 2019 року відібрані на конкурсній основі 16 студентів ЖНАЕУ (з шести різних 
спеціальностей), які протягом кількох місяців проходили інтенсивне практичне 
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 - молодіжні 
стартаперські бізнес 
проекти 
 
 
 
 
 
-шкільне телебачення 

навчання на полях і фермах органічних агрокомпаній групи  ПП «Галекс Агро» (ТОВ 
«Органік Мілк», “Органік міт”) - партнерів проєкту. Двоє студентів-дуалістів зрештою 
були працевлаштовані на органічній фермі. На основі цього досвіду ЖНАЕУ восени 
2019 р. створив власний Центр дуальної освіти для застосування нової моделі в інших 
спеціальностях, який виграв грант обласного бюджету на розбудову власної 
спроможності. 

 
- Протягом 2018-2020 років, проведено три етапи  курсу “Підприємцем бути легко”, 
який  прослухало 50 учнів старших класів.  Учасниками курсу було розроблено для 
подачі 5 заявок на Бюджет участі-2019. Діти навчалися писати бізнес плани для 
започаткування власної справи. В рамках підтримки молодих підприємців Баранівської 
ОТГ, за кошти ЄС закуплено для переможниці ПБЛ фототехніку та фотообладнання.  
 
- Шкільне телебачення було створене для поширення місцевих історій успіху та гарних 
новин. З вересня 2018 року по грудень 2020 рік Шкільне ТБ розробили понад 50 
коротких відеороликів для соціальних мереж про події в громаді та про проєкт. 
Щомісячно керівник гуртка проводить по 8 зустрічей з дітьми. Під час цих зустрічей 
діти вчилися писати сценарії до сюжетів, познайомилися з поняттям «четверта влада», 
вчилися поняттю об’єктивності під час висвітлення події та підготовки матеріалів. Учні 
закріплювали навички роботи з програмою відеомонтажу, працювали з відеокамерою. 
Гурток відвідує 12 дітей. Нещодавно відзнято інтро до відеосюжетів Шкільного ТБ. В 
грудні цього року відеосюжет ШТБ на конкурсі  «Агенти громадської безпеки» 
визнаний одним із переможців.  
За посиланням можна ознайомитися із окремими відео 2020 року: 

1. https://www.facebook.com/baranivskaotg/posts/144335814055913 
2. https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/posts/564960837534400 
3. https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/videos/180946109873337/ 
4. https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/posts/547169645980186 
5. https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/posts/544760719554412 
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6. https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/posts/543591966337954 

3.3 Гранти на 
розвиток місцевого 
бізнесу (у рамках 
місцевого бюджету 
участі) 

- фінансування 
щонайменше 3 проектів 
на рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- написання грантових 
заявок 
 
 
 
 

У 2018 році вдалося досягти певного прогресу у мобілізації місцевих мешканців до 
участі у справах громади. За результатами інформаційної кампанії та серії тренінгів у м. 
Баранівка та у старостатах на конкурс “Бюджет участі” підготовлено і подано 19 
проектів (у 2017 р. - 6 проектів).  Всього залучено 23 особи - як індивідуальних авторів, 
так і у складі групи авторів.  
Один з проектів не був допущений Комісією до голосування через те, що розміщувався 
на приватній (а не комунальній) земельній ділянці.  
Жоден з поданих проектів безпосередньо не стосувався ідей органічного бізнесу, однак 
було 3 проекти, екологічного та енергоефективного характеру, які можна вважати 
“органічними” ідеями. 
Команда Проекту також допомогла у промоції поданих проектів під час голосування, 
яке тривало протягом серпня-вересня 2018 р. Всього взяло участь у голосуванні 3800 
осіб або 16% мешканців громади (у 2017 р. - 1157 осіб).  

Переможцями за результатами голосування мешканців громади визначено 4 
проекти:  

1. “Сучасне фізіотерапевтичне обладнання на варті здоров'я”, 
2. “Острів закоханих” (обидва у м.Баранівка),  
3. “Облаштування частини шкільної території "Полянки - PLAZA" (смт Полянки), 
4. “Футбольне поле” (с.Кашперівка).  

Профінансовано коштами місцевого бюджету лише два перших. 
 
Керівником проекту написані грантові заявки: 

- концепція проєкту “Сучасний туристичний простір на джерелах культурної 
спадщини Поліського краю (Новоград-Волинський, Баранівка)” на конкурсний 
відбір ЄС “Механізм підтримки громадянського суспільства в Україні: 
підвищення ролі громадянського суспільства для кращого управління, прав 
людини і культури”; 
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- проект «Зростання підприємництва та розширення видів діяльності (товарів, 
послуг) на сільській території Баранівської ОТГ» на конкурсний відбір проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. 

- Проект «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської ОТГ (Будівництво 
прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за 
адресою: вул Звягельська, 7 Б, м Баранівка, Баранівський район, Житомирська 
область)», на конкурсний відбір проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 
 

 
Компонент IV. Створення робочої групи з коригування планів МЕР  
 
4.1 Моніторинг та 
оцінка; стратегічне 
планування; 
просування / 
сприяння 

- розробка плану 
місцевого економічного 
розвитку (далі по 
тексту ПМЕР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-У листопаді 2018 р. Баранівська ОТГ отримала відзнаку Ініціативи “Мери за 
економічне зростання” та експертів Світового Банку за якість розробленого в рамках 
Проекту Плану МЕР. План отримав одну з найвищих оцінок серед 124 громад-
учасниць з 5 країн Східного партнерства.  

Затверджений Баранівською міською радою 21.12.18 План МЕР логічно вписався у 
ієрархію планувальних документів громади, позаяк не конкурує з Стратегією розвитку 
Баранівської ОТГ, схваленої восени 2017 року, а навпаки - деталізує завдання у рамках 
стратегічної цілі «Конкурентоспроможна місцева економіка, яка базується на 
органічних технологіях і співпраці». 

Відтак для підготовки операційного плану заходів для імплементації Плану МЕР було 
обрано інноваційний для українських ОТГ підхід - сформовано єдиний управлінський 
документ на 2019 рік, в якому синхронізовано усі стратегічно важливі завдання. Цей 
документ - Дорожня карта-2019 щодо виконання Стратегії розвитку ОТГ і Плану МЕР, 
яку 24.01.2019 затверджено сесією Баранівської міської ради. 
З урахуванням досвіду наприкінці 2019 року було розроблено за участі всіх 
співвиконавців проєкт ДК-2020. Ключовою проблемою була очікувана дефіцитність 
ресурсів місцевого бюджету на 2020 рік. Відтак у ДК-2020 були включені більшість 
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- моніторинг реалізації 
Стратегії розвитку та 
ПМЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- поширення 
позитивного досвіду за 
результатами проекту 
на всю територію 
України. 

завдань, які не вимагають фінансування. Зрештою у лютому 2020 Баранівська міська 
рада затвердила Дорожню карту на 2020 рік, яка містить 129 завдань, у т.ч. і на 
виконання Плану МЕР. Найбільше завдань, як і торік, припадає на АМОР, команду 
проєкту та відділ освіти. 
 
 
- Щокварталу проводяться засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії, 
на яких директор Агенції разом із командою проєкту презентує моніторинговий звіт 
стану виконання поставлених завдань. Під час засідання обговорюються проблемні 
питання та причини не виконання того чи іншого завдання. На початку 2020 року було 
підготовлено та надруковано Моніторинговий звіт про виконання Стратегії і Плану 
місцевого економічного розвитку за підсумками 2019 року. У результаті рівень 
виконання ДК-2019 склав 57% (повністю виконано 37%, частково 20% та у процесі 16%, 
ще 27% не виконано). З-поміж 66 завдань ДК-2019, які стосувалися Плану МЕР, рівень 
виконання дещо вищий - 58% (39% повністю виконано, 18% - частково, 18% - у процесі, 
24% - не виконано).  
Для цілей моніторингу щороку проводяться опитування зусиллями членів Громадської 
ради за координації фахового соціолога. У лютому 2020 року опитано 611 респондентів 
у місті Баранівка та у всіх 12-ти старостатах ОТГ методом face-to-face, статистична 
похибка не перевищує ±4,0%. Це IV-a хвиля опитування. I-a проведена  під час 
підготовки Стратегії розвитку ОТГ у квітні-травні 2017 р. (562 респонденти). II –  
травень-червень 2018 р. (606 респондентів). III – березень 2019 р. (625 респондентів). 
Результати опитування обговорюються на засіданнях КУВС та оприлюднюються у 
соцмережах. 
 

● 21-22 червня у Львові відбувся фестиваль освіти Вчителі майбутнього, де було 
присутніх понад 800 вчителів з усієї території України. Координатор 
молодіжного компоненту Іван Савицький ділився досвідом роботи коворкінгів в 
Баранівській ОТГ з іншими освітянами та переймав приклади інших успішних 
проєктів.  
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● 13-14 червня 2019 року в Тернополі пройшов Всеукраїнський науково-
методичний семінар «Трудове навчання в освітній реформі, покликаний 
підвищити роль місцевого самоврядування», який зібрав більше 60 учасників із 
усієї України: науковців, експертів, вчителів-практиків, обласних методистів 
інститутів післядипломної освіти. Іван Савицький, координатор 3-го 
компоненту проєкту ЄС взяв участь в панельній дискусії на тему «Чому органи 
місцевого самоврядування мають розвивати технологічну освіту», який розповів 
про важливість залучення молоді та розвитку їх технічного та підприємницького 
потенціалу, створення міжшкільного ресурсного центру (МРЦ). 

●  10-11 жовтня 2019 року в Баранівській ОТГ відбувся дводенний семінар 
«Розвиток Міжшкільних ресурсних центрів та шкільних коворкінгів як 
генераторів розвитку громади», участь в якому взяли більше 60 освітян, 
керівників МНВК (МРЦ) та представників громад з усієї України. 

Досвід впровадження проєкту, передусім щодо шкільних коворкінгів викликає 
зацікавлення як у регіональних стейкхолдерів, так і національному рівні. Ініціативно та 
на запрошення третіх сторін команда проєкту проводить презентації та приймає 
навчальні візити в Баранівській ОТГ. Презентації проєкту також проводяться на 
національному рівні. Серед ключових подій були такі: 

● Форум Ради Європи "Ефективне місцеве самоврядування як необхідна умова 
демократичної держави та верховенства права" (листопад 2019р., Краматорськ, 
Донецька область; 100+ учасників). Наталія Свінціцька, директор АМОРу та 
Маркіян Дацишин, координатор 4 компоненту, виступили з доповідями на 
панельній дискусії про перспективи креативної економіки в Україні. 

● Форум стратегічного розвитку та інвестицій, USAID DOBRE, листопад 2019 
року (понад 400 учасників, 75 ОТГ, представники центральних та регіональних 
органів влади). У рамках панельної дискусії "Розвиток людського капіталу. Як 
підтримати людський потенціал у громаді?", Маркіян Дацишин, координатор 4 
компоненту, презентував досвід шкільних коворкінгів як інструментів 
стимулювання молодіжного підприємництва та МЕР. 
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● Форум організаційного розвитку громадянського суспільства (1500 учасників), 
29 листопада 2019 року - інформаційні буклети про коворкінги були 
розповсюджені як нова модель організації ремісничої освіти в школах та 
заохочення молоді до підприємництва. 

● На платформі Прометеус розміщені два відеокурси, де автори курсів 
розповідають про проєкт ЄС та коворкінги в Баранівській ОТГ:  

- курс “Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю” 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+ILAP101+2020_T1/about прослухали 20000 слухачів, майже 5000 
вже отримали сертифікати. Комунікаційний менеджер проєкту розповіла про 
реалізацію проєкту, новий підхід до викладання уроків трудового навчання в 
коворкінгах та взаємодію з громадськістю в рамках проєкту. 

- курс “Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку” автор 
курсу Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку Інституту 
громадянського суспільства  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+DC101+2019_T3/about прослухали більше 5000 слухачів, 1000 з 
яких отримали сертифікати про успішне проходження курсу. Середній вік 
учасників навчання – 32 роки. 

● В Баранівській ОТГ 24 травня 2019 року відбувся третій день німецько-
українського воркшопу на тему: АГРОСЕКТОР ТА СУСПІЛЬСТВО: 
БАГАТОСТОРОННІЙ ДІАЛОГ ЗА СТАБІЛЬНИЙ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
(UaAgriDialog)Під час заходу Наталія Свінціцька Natasha Svintsitskaya розповіла 
гостям про Баранівську ОТГ, про те яку роль зіграла реформа децентралізації у 
розвитку нашої громади. 
Оксана Загорська поділилася досвідом залучення коштів міжнародної технічної 
допомоги та розповіла про успіхи та проблеми впровадження проєкту 
"Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ" 
 27 учасників - представники ЖНАУ, Української асоціації молодих фермерів, 
Сумського НАУ, Таврійського ДАУ, Лейпцігського інституту агрокультур та 
економіки, Уманського НУС  
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- В рамках прес-туру «Органічне виробництво та впровадження космічних 
технологій-пріоритетні напрямки реформ на Житомирщині» в Баранівську 
громаду 28 листопада завітали журналісти з Київської, Чернівецької, 
Харківської, Дніпропетровської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, 
Львівської та Луганської областей України.Баранівську міську ОТГ та проєкт 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» 
презентували гостям заступник міського голови Василь Савчук та керівниця 
проєкту Оксана Загорська. 

- 5 листопада менеджер з фінансів  проєкту Олена Дем'янюк взяла участь у 
семінарі - практикумі, який проводився Національним аграрним Університетом  
(м.Київ). Предметом дискусії з майбутніми випускниками  кафедри “Облік та 
аудит” стали питання  моделей фінансування  заходів проєктів міжнародної 
технічної допомоги та фінансові аспекти  реформи децентралізації в цілому. 

- 6 листопада фінансовий менеджер проєкту Олена Дем'янюк для 30 
представників ОТГ Чернівецької області розповіла про впровадження ПМЕР в 
Баранівській ОТГ розробленого та впроваджуваного у рамках проету та про 
“Бюджетне портфоліо” територіальної громади як запоруки прийняття 
самоврядних рішень. 

 
Національні та регіональні ЗМІ також звернули увагу на громаду: 

1. Як технології та інновації підвищують ефективність сільського господарства 
https://www.youtube.com/watch?v=0XWVrSvxubo&fbclid=IwAR3cip7U_p9JY6sa
NZJNbX0QJRFcdOERI7F4pc1MgDLlojEeBP0znFlPCow 

2. У Баранівській ОТГ до кінця року побудують міні-сироварню 
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2658669-u-baranivskij-otg-do-kinca-roku-
pobuduut-
minisirovarnu.html?fbclid=IwAR1Zczw_zOfPUxIWNt8U45fJHFlgp3Q6YnTd61OE
Bv8KSZeS9yyEZDxtbBE  

3. ОТГ на Житомирщині будує власну міні-сироварню https://shotam.info/oth-na-
zhytomyrshchyni-buduie-vlasnu-mini-syrovarniu/  
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4. У Баранівській ОТГ до кінця року побудують міні-сироварню 
http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/31450-u-baranivskij-otg-do-
kintsya-roku-pobuduyut-mini-sirovarnyu  

5. проєкти, які реалізовують у громадах https://zt.suspilne.media/episode/11613  
6. Децентралізація в дії: представники ОТГ Житомирської області розповіли про 

найуспішніші проєкти https://www.zhitomir.info/news_182982.html  
7. Успішні проєкти громад Житомирщини https://brusylivska-

gromada.gov.ua/news/1554904058/  
8. У Баранівській ОТГ успішно реалізується проєкт «Молодіжний кластер 

органічного бізнесу» http://oda.zt.gov.ua/news/u-baranivskij-otg-uspishno-
realizuyetsya-proekt-molodizhnyj-klaster-organichnogo-biznesu/  

9. У Баранівській ОТГ працює шкільне телебачення http://auc.org.ua/uspihy/u-
baranivskiy-otg-pracyuye-shkilne-telebachennya  

10. У Баранівській ОТГ успішно реалізується проєкт «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу» https://decentralization.gov.ua/news/11056 

11. На Житомирщині в одному з сіл будується міні-сироварня. 
https://www.0412.ua/news/2445830/na-zitomirsini-v-odnomu-z-sil-buduetsa-mini-
sirovarna-fotoreportaz  

1. У Баранівській громаді створюватимуть сімейні молочні ферми 
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2821167-u-baranivskij-gromadi-
stvoruvatimut-simejni-molocni-fermi.html  

2. На Житомирщині запускають проєкт зі створення сімейних молочних ферм 
https://agropolit.com/news/14229-na-jitomirschini-zapuskayut-proekt-zi-stvorennya-
simeynih-molochnih-ferm  

3. На Житомирщині запустять проєкт зі створення сімейних молочних ферм 
https://kurkul.com/news/18495-na-jitomirschini-zapustyat-proekt-zi-stvorennya-
simeynih-molochnih-ferm  

4. На Житомирщині будуть створювати сімейні молочні ферми 
http://milkua.info/uk/post/na-zitomirsini-budut-stvoruvati-simejni-molocni-fermi  
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5. МОЛОЧНА РОДИНА: на Житомирщині стартує проєкт зі створення сімейних 
молочних ферм https://agroday.com.ua/2019/11/22/zaroblyajte-bilshe-na-
zhytomyrshhyni-startuye-proekt-zi-stvorennya-simejnyh-molochnyh-ferm/  

6. Помідори дозріли. Учні вчаться рослинництву та… підприємництву 
http://www.zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-18-
58-59/2449-pomidory-dozrily-uchni-vchatsia-roslynnytstvu-ta-pidpryiemnytstvu  

7. Хтось відвідує гуртки, хтось у гаджетах "сидить", а школярі з Полянки вчаться 
рослинництву та… підприємництву 
http://www.news.dks.ua/index.php/news/zhitomir/36175-khtos-domashni-
zavdannya-vikonue-khtos-vidvidue-gurtki-a-shkolyari-z-polyanki-vchatsya-
roslinnitstvu-ta-pidpriemnitstvu  

8. Чи врятують від зубожіння органіка та сільський туризм? http://tv-
news.dp.ua/novyny/6674-vid-zubozhinnia-vriatuiut-orhanika-i-silskyi-turyzm  

9. Житомирщина очима білопільських журналістів: інноваційні реформи – для 
розвитку територій http://bilopillia.city/read/dosvid/58959/zhitomirschina-ochima-
bilopilskih-zhurnalistiv-  

● Телепрограма "Перший у сільській місцевості" (телеканал UA: Перший, лютий 
2019 року) 

 
 
 
3. Вплив проєкту на загальний розвиток громади. 
 
Впровадження проєкту викликало зацікавленість та увагу багатьох інституцій таких як засоби масової інформації, державні органи, органи місцевого 
самоврядування України, міжнародні організації, інвестори, благодійні фонди, громадські організації тощо. Це сприяло високому рейтингу громади 
та залученню зовнішніх інвестицій. 
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Ключові індикатори проєкту показники до проекту результати за перший рік  результати за два роки  

Кількість компаній, що мають сертифікати ЄС органічних 
постачальників 

2  6 8  

Кількість робочих місць (включаючи для 
молоді)/органічних компаній у громаді 

368 (101) 

 / 2 компанії 

433 (146) 

+ 93 (37) сезонні 
працівники  

/ 6 компанії 

321(135)+275 (126) 
сезонних працівників=596 
(261) 

/ 8 компаній 

Кількість кооперативів 1 4 4 

Загальний дохід кластеру/компаній/кооперативів 272 млн грн. 380 млн. грн  353,8 млн грн. 

Кількість ділянок грінфілд 0 5 8 

Інвестиції на території земельних ділянок грінфілд 0  9,4 млн євро (сонячна 
станція) 

Збільшення інвестицій в місцеву економіку +122% 

86.6 млн грн. у 2018 

-15% (Тр=85%)  

73.4 млн. грн 

+507% 

439,3 млн грн. у 2019 
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Кількість шкільних коворкінгів/осіб залучених на рік 0 / 0 2 / 597 5/1117 

Кількість учнів, які пройшли курс “Підприємцем бути 
легко” за навчальний рік 

0 6 25 

Кількість сертифікатів виданих БМРЦ як підтвердження 
навиків підвищених у коворкінгах  

0 0 79 

Кількість вчителів, які пройшли навчання/тренінги 
впродовж року  

0 25 36 

Кількість студентів, що пройшли практику в органічних 
компаніях/місцевих фірмах 

0 17 41 

Кількість підприємств, які створили умови для 
проходження практики, використовуючи своє 
обладнання та інсталяції 

0 компаній 0 компаній 6 компаній 

Кількість студентів, працевлаштованих після закінчення 
їх дуальної освітньої програми/стажування в компанії  

0 0 5 

Кількість робочих місць для молоді  53 259  231 

 
 
 

 



      Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                                              №________  
 
Про виготовлення гербових 
номерних печаток  
Баранівської міської ради 
 
 З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 
Баранівської міської територіальної громади,керуючись Інструкцією з 
діловодства в Баранівській міській раді, затвердженого рішенням виконкому №15 
від 4 грудня 2020 року,  Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про нотаріат», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1.Виготовити гербові номерні печатки  Баранівської міської ради ради №1-15. 
2.Закріпити гербові номерні печатки в наступному порядку: 

 №1 – за  відділом бухгалтерського обліку . 
 №2  - за відділом містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності міської ради.   
 №3  - за Полянківським старостинським округом.    
 №4  - за Берестівським старостинським округом   
 №5-  за Рогачівським старостинським округом 
 №6 - за Вірлянським старостинським округом  
 №7 -  за  Суємецькому старостинським округом  
 №8 за Жарівському старостинським округом  
 №9 за Зеремлянському старостинським округом  
 №10 за  Йосипівському старостинським округом  
 №11за Кашперівському старостинським округом 
 №12 за Марківському старостинським округом  
 №13 за  Смолдирівському старостинським округом  
 №14 за  Ялишівському старостинському округом 
 №15 за Першотравенському старостинському округом 

3.Секретарю ради Володимиру Зарембі забезпечити передачу на відповідальне 
зберігання печаток згідно додатку. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики 
 

Міський голова                          Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
3 сесія 8 скликання 

 

24 грудня 2020 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  
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Додаток 
до рішення 3 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 24.12.2020р. № 

 

1.Розпорядження  № 348-од від 09.12.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету Баранівської міської ради на 2020 рік»; 

2.Розпорядження  № 356-од від 16.12.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

3.Розпорядження № 358-од від 18.12.2020р. «Про  оприбуткування 
матеріальних цінностей на баланс Баранівської міської ради»; 

4.Розпорядження № 359-од від 18.12.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

5. Розпорядження № 361-од від 22.12.2020р. «Про  зміни до річного та 
помісячного розпису загального фонду бюджету Першотравенської селищної 
ради на 2020 рік». 

  

 

  

 

 

Секретар ради      Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія  8  скликання 

24 грудня 2020 року                                                                     №  
 

Про умови оплати праці 
Баранівського міського голови 
 
Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006  

року  №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», 
керуючись  ст. 46 ЗУ «Про місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.  ст.  10,  14  
ЗУ  «Про  службу в  органах  місцевого самоврядування», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. В межах затверджених видатків на оплату праці встановити Баранівському 
міському голові Мігею О.Ю. наступні виплати: 
- 50 % надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та 

вислугу років за високі досягнення у праці та за виконання особливо 
важливої роботи; 

- здійснювати преміювання в розмірі 100 % до посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років 

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових 
питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати. 

Враховуючи особливий характер роботи та інтенсивність праці дозволити 
 міському голові використовувати службовий транспорт у святкові та 
 вихідні дні. 

2. Надати право міському голові в межах затверджених видатків на оплату праці 
встановлювати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Приймак І.В., Нечипоруку Д.В., секретарю ради Зарембі В.Г., 
керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету  Кравчук Т.В. 
виплати та матеріальну допомогу, передбачені постановою КМУ від 
09.03.2006 року  №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів»  

 
       Міський голова                      Олександр МІГЕЙ 
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 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24 грудня  2020 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. Левкуші Валентині Михайлівні, яка проживає по 2 пров.Дубрівське 
шосе,5, в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка 
2пров.Дубрівське шосе, Житомирської області. 

1.2. Панчук Ірині Петрівні, яка проживає по 1 пров.Древлянський,13, в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка, Житомирської області (район 
Зеремля).  

1.3. Поліщук Ганні Михайлівні , яка проживає с.Ситисько, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської 
області. 
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1.4. Поліщук Валентині Миколаївні , яка проживає с.Дубрівка, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6500 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Ситисько, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.5. Прокопчук Оксані Василівні , яка проживає по 1пров.Пилипа 
Орлика,18 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка 
1пров.Пилипа Орлика, Житомирської області. 

1.6. Цимбалюку Ігорю Вікторовичу , який проживає по Лісництво,1 в 
с.Зеремля, Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 
0,2400 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка 
вул.Партизанська, Житомирської області. 

1.7. Кухарському Сергію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, 
1пров.Софіївський,36, орієнтовною площею 1,9185 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені, розташованої за межами м.Баранівка, ур. 
Горобець. 

1.8. Кухарській Аллі Георгіївні, яка проживає в м.Баранівка, 
3пров.Ломоносова,5, орієнтовною площею 1,9963 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені, розташованої за межами м.Баранівка, ур. 
Горобець. 

1.9. Яненко Наталії Василівні, яка проживає в с.Острожок, орієнтовною 
площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої 
за межами с.Острожок.          

  1.10 Мельник Юлії Юріївні, яка проживає по вул.Г.Сковороди,49 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка (район 
хлібзаводу), Житомирської області. 
   1.11 Огійчук Лесі Володимирівні, яка проживає по вул.Пилипа 
Орлика,21 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0900 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в м.Баранівка вул.Пилипа 
Орлика,21, Житомирської області. 

1.12 Нікітчиній Ларисі Олександрівні, яка проживає по 
вул.Молодіжна,35 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка 
вул.Молодіжна, Житомирської області. 

1.13 Місюрі Ользі Олександрівні, яка проживає по вул.Лермонтова,13 
кв.16 в смт.Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів із 
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земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в 
смт.Першотравенськ вул.Лермонтова,13-В,  Баранівського району, 
Житомирської області. 

1.14 Гродзінській Тетяні Миколаївні, яка проживає по вул.Некрасова,54 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,15 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка вул.Некрасова, Житомирської 
області. 

1.15 Каленюк Софії Тофіліївні, яка проживає по 1пров.Садовий,5 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка (район 
Табори), Житомирської області. 

  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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                                                                                                              Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 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 Чубар Людмилі Пилипівні, яка проживає по вул.Некрасова,14 в 
м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

1.1.2 Дорошенку Василю Васильовичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
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1.1.3 Захарчук Ользі Петрівні, яка проживає по 1 пр.Садовому,29 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.4 Онищуку Сергієві Володимировичу, який проживає по 
вул.Садовій,3 в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.5 Сіруку Андрію Васильовичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.6 Сірук Тетяні Степанівні, яка 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 
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  Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 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 9,4261 га (кадастровий 
номер: 1820687600:06:000:0183). 
            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.Ялишів 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 
власність: 
            1.1.Майструку Миколі Миколайовичу, який проживає в с.Ялишів, 
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 



158 

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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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24  грудня  2020 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 11,8119 га (кадастровий 
номер: 1820656300:03:000:0106). 
            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 Левченку Вадиму Олександровичу, який проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            1.1.2  Левченку Олександру Миколайовичу, який проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 
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1.1.3 Левченко Олександрі Олександрівні, яка проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

1.1.4 Левченко Тетяні Олексіївні, яка проживає по 2 пров.Садовому,42 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 
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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 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 Муравській Софії Олександрівні, яка проживає по 1пров.8 Березня 
в Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

1.1.2 Муравській Оксані Олександрівні, яка проживає по 1пров.8 Березня 
в Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
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               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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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 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 4.4215 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1311). 
            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 Свидинюку Мирославу Руслановичу, яка проживає в Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га. 

             
               2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
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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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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 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 5,3512 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1309). 
            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 Бондару Василю Михайловичу, який проживає в Суємці, 
Баранівського району, 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 
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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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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24 грудня  2020 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 8.8996 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1315). 
            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 Письменюк Аліні Олегівні, яка проживає в Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га. 

             
               2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
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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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Проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24 грудня  2020 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 Михалюку Ігорю Олександровичу, який проживає в м.Баранівка 
вул.Партизанська,110, 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 
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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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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        3 сесія  8 скликання 

    24 грудня 2020 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. Процун Галині Петрівні, яка проживає в с.Дубрівка 
вул.Вокзальна,58, Баранівського району, Житомирської області, земельна 
ділянка площею 1,5451 га (рілля)  з кадастровим номером 
1820680400:06:000:0479, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП 
«Світанок» за межами  с.Берестівка  Баранівського району Житомирської 
області. 
        1.2. Повальчук Ганні Зигмунтівні, яка проживає в с.Табори, Баранівського 
району, Житомирської області, земельна ділянка площею 3,6476 га в т.ч площа-
3,0207(рілля)  з кадастровим номером 1820682200:01:000:0160, площа-0,6269 га 
(пасовище) з кадастровим номером 1820682200:06:000:0116 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані 
на землях реформованого КСП «Полісся» за межами  с.Зеремля  Баранівського 
району Житомирської області. 
        1.3. Богуславській Оксані Володимирівні, яка проживає в м.Баранівка 
вул.Лугова,6, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000  з 
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кадастровим номером 1820600000:01:002:0909, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
         1.4. Нечипоруку Сергію Андрійовичу, яка проживає в с.Вірля 
вул.Колгоспна,16, Баранівського району, Житомирської області, земельна 
ділянка площею 0,2500  з кадастровим номером 1820680800:03:002:0079, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

1.5. Присяжнюк Надії Оксентівні, земельна ділянка площею 1,9549 га в т.ч 
площа-1,6121(рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0096, площа-
0,3428 га (пасовище) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0679 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області. 

1.6. Присяжнюку Назару Володимировичу, земельна ділянка площею 1,9306 
га в т.ч площа-1,6095(рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0109, 
площа-0,3211 га (пасовище) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0678 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області. 

1.7. Савчук Наталії Олексіївні, земельна ділянка площею 2,0663 га в т.ч 
площа-1,7327(рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0081, площа-
0,3336 га (пасовище) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0692 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  
Баранівського району Житомирської області. 

 
 
      2. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати 

речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 
 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3сесія  8 скликання 

 24   грудня 2020 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. Поліщуку Сергію Івановичу, який проживає в м.Баранівка, 
1пров.Поліський,8 Житомирської області, площею 0,3753 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка (р-н 
колгоспного саду) Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:001:1069. 

1.2. Хімічу Віктору Андрійовичу, який проживає в с.Стара Гута, 
вул.Молодіжна,23, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,0800 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
с.Стара Гута , вул.Молодіжна. Кадастровий номер ділянки: 
1820683600:02:003:0009. 

1.3. Завальнюк Ользі Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685800:04:000:1333. 

1.4. Шульзі Галині Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685800:04:000:1330. 

1.5. Бондарчуку Анатолію Віталійовичу, який проживає в с.Лісове, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
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особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Лісове. 
Кадастровий номер ділянки: 1820687600:06:000:0191. 

1.6. Лісневського Дмитра Валерійовича, який проживає в с.Лісове, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Лісове. 
Кадастровий номер ділянки: 1820687600:06:000:0190. 

1.7. Весельській Зої Ігорівні, яка проживає в с.Лісове, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Лісове. Кадастровий номер ділянки: 
1820687600:06:000:0192. 

1.8. Леонець Євгенії Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах с.Гриньки. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683000:04:001:0191. 

1.9. Мельник Оксані Олександрівні, яка проживає в м.Бровари 
вул.Красовського,7 кв.5, Київської області, площею 0,6954 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах с.Суємці. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:003:0205. 

1.10. Зайчук Галині Петрівні, яка проживає в с.Іванівка, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685300:01:000:0350. 

1.11. Леонець Лесі Григорівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Пилипа 
Орлика,3 кв.3, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Деревищина. 
Кадастровий номер ділянки: 1820682000:01:000:0052. 

1.12. Шпичак Лідії Іванівні, яка проживає в с.Суємці,, Житомирської області, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 
1820685800:04:000:1322. 

1.13. Лавренчук Катерині Іванівні, яка проживає в с.Рогачів, Баранайону, 
Житомирської області, площею 0,1670 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах с.Рогачів, вул.Першотравенська. 
Кадастровий номер ділянки: 1820684800:06:003:0304. 

1.14. Зайчук Ірині Григорівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Соборна,24/24, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 
1820685300:01:000:0349. 

1.15. Паращенко Валентині Антонівні, яка проживає в м.Баранівка 
1пров.Польовий,10, Житомирської області, площею 0,0300 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка, 
1пров.Польовий. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1730. 

1.16. Мельниченко Лідії Володимирівні, яка проживає в с.Зеремля, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 3,6300 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
с.Вишнівка. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0370. 
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1.17. Олійнику Ярославу Леонідовичу, яка проживає в м.Баранівка 
вул.Соборна,17/8, Житомирської області, площею 1,7070 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами м.Баранівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:06:000:0443. 

1.18. Олійник Ганні Іванівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Соборна,17/8, 
Житомирської області, площею 1,7070 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами м.Баранівка. Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:06:000:0445. 

1.19. Олійник Галині Антонівні, яка проживає в м.Баранівка пров.Тищика,12 
кв.4, Житомирської області, площею 1,7070 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами м.Баранівка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:06:000:0444. 

1.20. Поліщуку Сергію Івановичу, який проживає в м.Баранівка, 
1пров.Поліський,8 Житомирської області, площею 0,0740 га для індивідуального 
садівництва, що розташована в межах м.Баранівка 1пров.Поліський, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1089. 

1.21. Мельник Любові Кирилівні, яка проживає в с.Суємці Баранівського 
району, Житомирської області, площею 0,4760 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685800:01:000:0286. 

1.22. Вишинській Наталії Леонідівні, яка проживає в с.Стара Гута 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва, що розташована в с.Стара Гута (ур.Лан). 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:003:0010. 

1.23. Семенцю Михайлу Івановичу, який проживає в с.Кашперівка 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1800 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в с.Кашперівка, вул.Гагаріна,43. Кадастровий номер ділянки: 
1820683000:03:002:0393. 

.  
 
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 
  



176 

Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3  сесія  8 скликання 

24   грудня 2020 року                                                                                                 №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви гр.Свидинюк Н.І, Поліщука М.Ф., Бойка О.О., 
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.Свидинюк 
Надії Іванівні, 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.  
 2. Припинити право користування земельною ділянкою в зв’язку з 
смертю  гр.Поліщуку Миколі Федоровичу загальною площею 1,3200 га для 
ведення особистого селянського господарства в межах с.Ситисько, 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 1,3200 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бойку 
Олександру Олександровичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 0,6000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Майструк 
Миколі Васильовичу, 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. 

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Лазюті Олені 
Олександрівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського 
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району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,5000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ращевському 
Валентину Яковлевичу, 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.Бондару 
Михайлу Івановичу, 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.Іванюк Любові 
Василівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,6000 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

9. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Свидинюк 
Андрій Олександрович, 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. 

10. Пункт 7 рішення 21 сесії 4 скликання від 12.04.2005 року важати таким 
що втратив чинність  

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       3 сесії  8 скликання 

 24 грудня  2020 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 гр.Савич В.В., гр.Антоневич М.М., Рудніцького М.П.,             
Євтіхевич О.М.,сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0254918, 
свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.10.2020 р., сертифікат на право 
на земельну частку (пай) серії ЖТ №0149818, свідоцтво про право на спадщину 
за законом від 23.10.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ЖТ №0146233, свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.06.2020 р 
,свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.05.2020 р керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної 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. Савич Валентині Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, 
Баранівського району Житомирської області, загальною  площею 3,5600 га,  в 
тому числі: рілля –1,9600га (№119), пасовища – 0,6200 га (№126), сіножать – 
0,9800 га (46) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Земельні ділянки розташовані за межами с.Гриньки на землях реформованого 
КСП «Маяк» та належать до земель сільськогосподарського призначення. 
            1.2. Антоневич Марія Миколаївні, яка проживає в с.Кашперівка, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною  площею 1,9800 га,  в 
тому числі: рілля – 1,9800 га (№194), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами 
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с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать до земель 
сільськогосподарського призначення. 
            1.3 Мінасян Тетяні Володимирівні, яка проживає в с.Берестівка, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною  площею 1,9799 га,  в 
тому числі: рілля – 1,9799 га (№195), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами 
с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать до земель 
сільськогосподарського призначення. 
         1.4. Рудніцькому Миколі Петровичу, який проживає в с.Дубрівка, 
Баранівського району Житомирської області, загальною  площею 3,3490 га,  в 
тому числі: рілля –2,8687га (№44), пасовища – 0,4803 га (№304), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Зеремля на землях реформованого КСП «Полісся» та належать до 
земель сільськогосподарського призначення. 

  1.5. Євтіхевич Олені Марківні, яка проживає в с.Табори, Баранівського 
району Житомирської області, загальною  площею 2,2840 га,  в тому числі: 
рілля –1,3912га (№10), пасовища – 0,8928 га (№185), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами 
с.Табори на землях реформованого КСП ім..Лесі Українки 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 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
     3 сесія 8 скликання  

24  грудня  2020 
року                                                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної громади  
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з подальшою передачею в оренду 
 

       Розглянувши заяву гр.Бондарчука С.В. про надання дозволу на 
виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі її в 
оренду, керуючись ст.12,93,124,125,126 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл гр.Бондарчуку Сергію Васильовичу, який проживає в 
с.Берестівка, вул.Лук,янівська,1, на розробку  проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки  комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 1,00 га за межами 
с.Берестівка Баранівського району Житомирської області. 

       2. Надати дозвіл гр.Бондарчуку Сергію Васильовичу, який проживає в 
с.Берестівка, вул.Лук,янівська,1, на розробку  проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки  комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 0,50 га в с.Берестівка 
Баранівського району Житомирської області. 

       3. Після виготовлення проекту землеустрою, гр.Бондарчуку С.В. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати проекти 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про їх 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду. 
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       4. Визнати таким, що втратив чинність, п.1.28 рішення 47 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 29.09.2020 року №3010. 

 
              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 
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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24   грудня 2020 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. Сорокотязі Руслані Олександрівні, яка проживає по 
вул.Партизанській,45 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка, в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель реформованого КСП 
«Прислуч» під земельними частками (паями). 
             1.2. Сорокотязі Олександрові Григоровичу, який проживає по 
вул.Партизанській,45 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка, в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель реформованого КСП 
«Прислуч» під земельними частками (паями). 
              1.3. Вознюку Миколі Васильовичу, який проживає по 
вул.Звягельській,60/5 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка, в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель реформованого КСП 
«Прислуч» під земельними частками (паями). 
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              1.4. Райковському Павлові Володимировичу, який проживає по 
вул.Звягельській,77б в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Глибочок 
(1820683600:07:000:0190), в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель 
державної власності. 
              1.5. Греджуку Павлові Ігоровичу, який проживає в м.Києві, 
вул.Черняховського,4/37, та Литвинович Марії Павлівні, яка проживає по 
вул.Технікумівській,2/1 в с.Рогачів Баранівського району Житомирської 
області, орієнтовною площею 0,36 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової 
та громадської забудови, розташованої за межами с.Рогачів 
(1820684800:04:000:0713), в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель 
державної власності для дослідних і навчальних цілей. 
             1.6. Гнітецькому Віктору Станіславовичу, який проживає в с.Лісове 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Лісове, в 
зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 
             1.7. Ткачук Оксані Петрівні, яка проживає по вул.Соборній,33/2 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 1,4161 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами м.Баранівка (1820600000:04:000:0188), в 
зв’язку з тим, що ділянка належить до земель державної власності. 
             1.8. Тітаренко Наталії Вікторівні, яка проживає по 
вул.Житомирській,130/8 в м.Новограді-Волинському Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
с.Кашперівка, в зв’язку з тим, що на даній ділянці проводиться випасання 
худоби місцевими жителями. 

1.9. Харахордіну Вадиму Леонідовичу, який проживає по 
вул.Волянського,20 в с.Стара Гута, Баранівського району, Житомирської 
області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Стара Гута (1820683600:01:000:0366), в зв’язку з тим, 
що ділянка належить до земель державної власності. 

1.10. Сірук Зінаїді Василівні, яка проживає в с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Суємці, в зв’язку з тим, що на даній 
території відсутні вільні земельні ділянки. 

1.11. Головні Віталію Валерійовичу , який проживає по 1пров.Пилипа 
Орлика,3 кв.2 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах м.Баранівка, в 
зв’язку з тим, що на даній ділянці проводиться випасання худоби місцевими 
жителями. 
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1.12. Головні Валерію Петровичу , який проживає по 1пров.Пилипа 
Орлика,3 кв.2 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах м.Баранівка, в 
зв’язку з тим, що на даній ділянці проводиться випасання худоби місцевими 
жителями. 

1.13. Головні Валентині Іванівні , яка проживає по 1пров.Пилипа Орлика,3 
кв.2 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах м.Баранівка, в 
зв’язку з тим, що на даній ділянці проводиться випасання худоби місцевими 
жителями. 

1.14. Сіруку Василю Андрійовичу , який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Суємці, в зв’язку 
з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 
             1.15. Трубійчуку Михайлу Петровичу, який проживає по 
вул.Калинова,85 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах м.Баранівка, в 
зв’язку з тим, що на даній ділянці проводиться випасання худоби місцевими 
жителями. 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання  

24 грудня 2020 
року                                                                                                    №  
 
Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для ведення   
особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області №18-6-0.334-7752/2-20 від 16.10.2020 р., №18-6-0.334-
7585/2-20 від 08.10.2020 р. №18-6-0.334-7917/2-20 від 27.10.2020 р., №18-6-0.334-
7978/2-20 від 30.10.2020 р., №18-6-0.334-8078/2-20 від 03.11.2020 р., про 
погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

           1. Погодити гр.Вишинській Наталії Леонідівні, яка проживає в с.Стара 
Гута, вул.Лесі Українки,56, Баранівського району,  Житомирської області, дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду  земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності 
загальною площею 2,4655 га для сінокосіння та випасання худоби за межами 
с.Стара Гута на території Баранівської об,єднаної територіальної громади.  
            

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію.  
 

  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання  

24 грудня 2020 
року                                                                                                    №  
 
Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для ведення   
особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області №18-6-0.334-7752/2-20 від 16.10.2020 р., №18-6-0.334-
7585/2-20 від 08.10.2020 р. №18-6-0.334-7917/2-20 від 27.10.2020 р., №18-6-0.334-
7978/2-20 від 30.10.2020 р., №18-6-0.334-8078/2-20 від 03.11.2020 р., про 
погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

           1. Погодити гр.Нечипоруку Василю Андрійовичу, який проживає в с.Вірля,   
Баранівського району, Житомирської області, дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 
6,0000 га для фермерського господарства за межами м.Баранівка на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820600000:04:000:0105. 

             2. Погодити гр.Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає в 
м.Баранівка, 3 пр.Софіївський,23, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 0,6868 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами м.Баранівка на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820600000:04:000:0187. 

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



187 

Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання  

24 грудня 2020 
року                                                                                                    №  
 
Про резервування земельної ділянки  
для учасників антитерористичної операції 
з числа учасників бойових дій (АТО,ООС)   
та мобілізованих жителів Баранівської ОТГ 
із земель запасу комунальної власності 
  

      Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, враховуючи розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. 
№898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей 
загиблих учасників АТО земельними ділянками», заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Шевчук О.Г. про обмежену кількість земель запасу 
сільськогосподарського призначення на території Баранівської об,єднаної 
територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

           1. Зарезервувати земельну ділянку, кадастровий номер 
1820600000:04:000:0193, площею 21.8115 га  для учасників антитерористичної 
операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та мобілізованих жителів 
Баранівської ОТГ із земель запасу комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів для надання їм земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства. 
 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію.  
 

  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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 Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        3 сесія  8 скликання 

 24 грудня 2020 року                                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 
 

  Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.12,125,126,1861 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 в натурі (на місцевості) з метою передачі її 
у комунальну власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею 2,6456 га, в тому числі: пасовище – 2,6456 га, за 
межами с.Острожок на землях реформованого СГК «Надія», та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Кадастровий номер земельної  
ділянки: 1820684800:04:000:0696. 
         2. Передати фермерському господарству «Домашня курочка» в особі голови 
господарства Стретович О.О. в оренду терміном на 10 (десять) років для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва земельну ділянку загальною 
площею 2,6456 га, в тому числі: пасовище –– 2,6456 га (кадастровий номер: 
1820684800:04:000:0695). Земельна ділянка розташована за межами с.Острожок 
на землях комунальної власності та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 8% 
від нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Представнику ФГ «Домашня курочка»: 
        4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній 

організації та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до 
чинного законодавства. 

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

     
                                                                     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

  3 сесія 8 скликання 
24 грудня  2020 року                                                                                             №  
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
з метою передачі її в оренду  
 

      Розглянувши заяву Стаднюка М.В., проект  землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12,93,125,126,1861 
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. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати в оренду 
земельну ділянку Стаднюку Миколі Володимировичу, який проживає 
с.Йосипівка, вул.Молодіжна,12, Баранівського району, Житомирської області, в 
довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять ) років площею 1,0000 га 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за 
межами с.Йосипівка. Кадастровий номер ділянки: 1820682600:03:000:0605. 
Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки - 8% від 
нормативно-грошової оцінки землі. 
 

      2. Після затвердження проекту землеустрою 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 земельну 

погоджувальну комісію 
4. . 

Міський голова                                                Олександр МІГЕЙ        
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Проєкт 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2020 року                                                                                                   №  
 
Про включення земельних ділянок 
до Переліку земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської 
об'єднаної територіальної громади 
(прав на них), які підлягають продажу 
на земельних торгах (аукціоні) 
 

        З метою сприяння соціально-економічному розвитку Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, забезпечення ефективного використання 
земельного фонду в ринкових умовах та наповнення міського бюджету, 
враховуючи інвестиційну привабливість земельних ділянок та звернення 
громадян, враховуючи протокол громадських слухань від 29.01.2020 № 2, 
керуючись ст.12,127,134-139 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Включити до Переліку земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (прав на них), які підлягають 
продажу на земельних торгах (аукціоні), земельні ділянки згідно з додатком 1. 

 
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1                                                                       
до рішення 3 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2020 р. №  
 
 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської 

об'єднаної територіальної громади (прав на них), 
які підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні) 

 
№ 
з/п 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Площа, 
га 

Кадастровий 
номер 

земельної 
ділянки 

Цільове призначення 
землі 

Умови 
продажу 

1 м.Баранівка, 
вул.Івана 

Франка,110 

0,1000 відсутній Землі житлової та 
громадської забудови 

для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі (АЗС) 

власність 

2 Рогачівський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

41,9449 1820684800:01:
000:0225 

Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

3 Рогачівський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

47,4974 1820684800:01:
000:0310 

Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

4 Суємецький 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

81,9643 1820685800:04:
000:1268 

Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

5 Вірлянський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

18,9579 1820680800:05:
000:0103 

Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

 
Секретар ради                                                                    Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

                                                                                                                                               
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       3 сесії  8 скликання 

 24 грудня  2020 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель під польовими 
(проектними) дорогами з метою передачі 
 їх в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» та 
ПП «ГАЛЕКС-АГРО» 
 

      Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «АГРОВЕСТ 
ГРУП» та ПП «ГАЛЕКС-АГРО» Ющенка О.М.,  керуючись ст.12,37-
1,125,126,1861, Розділом Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», 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 
інвентаризації земель під польовими (проектними) дорогами на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади: 
- орієнтовною площею 90,0 га за межами с.Смолдирів; 
- орієнтовною площею 14,0 га за межами с.Рогачів; 
- орієнтовною площею 20,0 га за межами с.Острожок, 
з метою передачі їх в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«АГРОВЕСТ ГРУП» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 
             2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель під польовими (проектними) дорогами на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади: 
- орієнтовною площею 10,0 га за межами с.Смолдирів; 
- орієнтовною площею 20,0 га за межами с.Рогачів, 
з метою передачі їх в оренду приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
           3. Фінасування робіт за виготовлення технічної документації здійснити за 
рахунок ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» та ПП «ГАЛЕКС-АГРО» шляхом укладання 
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трьохстороннього договору та врахувати витрачені кошти при встановленні 
орендної плати за оренду земельних ділянок під польовими дорогами. 
           4. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель, Баранівській міській раді 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. 
       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2020 року                                                                                         №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення 
з земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства 
на землі житлової та громадської забудови для  
будівництва та обслуговування будівель  
торгівлі (АЗС), яка передбачена для продажу 
на земельних торгах (аукціоні) 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук 
О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні), 
враховуючи рішення 40 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 12.02.2020 
р. №2822, керуючись ст.12,20,33,39,134,135,136 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади орієнтовною площею 0,1000 га в м.Баранівка, 
вул.І.Франка,110, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні), зі 
зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства на землі житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС). 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
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Держгеокадастру та подати розроблений проект на розгляд та затвердження 
чергової сесії міської ради. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія  8  скликання 

 
 24.12.2020 року                                                                     №  
 
 Про створення тимчасової депутатської комісії 
 щодо моніторингу діяльності підприємств, 
 які здійснюють викиди в навколишнє природнє 
 середовище та скиди у водні об’єкти Баранівської 
 міської громади  
 
  
 У зв'язку із  зверненням депутатів Осташевської Н.Ю. (обраної від 
Всеукраїнського об’єднання політичної партії «Батьківщина»),  Собецької –
Муравської А.І.(обраної від політичної партії «Слуга народу»), Курбатова В.А. 
(обраного від політичної партії «Пропозиція»), відповідно до статті 48 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. З метою забезпечення моніторингу діяльності підприємств, які здійснюють 
викиди в навколишнє природнє середовище та скиди у водні об’єкти Баранівської 
міської громади створити тимчасову депутатську комісію у наступному складі:   

1.    
2.     
3.     
4.      
5.    
6.    
7.    
8.   
9.  

 
2. Головою тимчасової контрольної комісії  обрати  ____________________. 

 
3. Тимчасовій  комісії протягом трьох місяців подати на розгляд Баранівської 

міської ради звіт та пропозиції за результатами своєї роботи. 
       
  
 Міський голова                      Олександр МІГЕЙ 

 


