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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               25 сесія  8 скликання  
 
 23 грудня 2021 року                                                                            №  
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
 
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 
26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  звернення 
розпорядників коштів та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська 
рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 №65 із 
змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161, від 05.03.2021 
№174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 09.07.2021 №411, від 11.08.2021 
№529, від 14.09.2021 №717, від 08.10.2021 №900, від 08.11.2021 №1109, від 10.11.2021 
№1111, від 23.11.2021 №1217 та від 07.12.2021 №1293, а саме: 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 249863780, 221189861 та 28673919 замінити 
відповідно цифрами 232874295, 220508498 та 12410797. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 250547519,87, 202347710,37 та 48199809,50 замінити 
відповідно цифрами 233558034,87, 201597243,37 та 31960791,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального фонду 
бюджету міської територіальної громади у сумі 18911254,63 гривень, згідно з додатком 
№ 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 21159854 
гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 2248599,37 
гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 
бюджету міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку коштів 
міського бюджету – 142326 гривень, залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам – 19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного 
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бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій – 2086500 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним фондом 
бюджету міської територіальної громади в сумі 19594994,50 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
21492144,50 гривень, в тому числі: в сумі 21159854 гривень джерелом покриття якого 
визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
в сумі 332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку бюджетних 
коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку коштів 
міського бюджету від надходжень екологічного податку – 156598 гривень, залишку 
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва – 175692,50 гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1897150 
гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього 
рішення».  
1.5. В пункті 6 цифри 18893361,50 замінити на 2624299,50. 
2. Додатки № 1, 1.1, 2 – 4 та 6 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 23.12.2021 
 

              В зв’язку з рішенням сесії обласної ради від 16.12.2021 пропонується внести 
наступні зміни до міського бюджету: 
До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41040500 «Дотація з місцевого бюджету на 
проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 
утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету» – 78200,00грн.; 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» – 90000,00грн. 

- зменшити доходи в частині ККД КДБ 10110100 «Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати» - 78200,00грн. 
До розпису доходів спеціального фонду: 

- зменшити доходи в частині ККД КДБ 33010100 «Кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим» -16308122,00грн. 

До розпису видатків загального фонду: 
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету: 

- Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту збільшити на суму 30000,00грн., з них: 
1) По КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшити асигнування на 
суму 30000,00грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» на придбання інвентарю для циркової студії «Надія»  БК 
ім.Пашкевича.   

- Відділ освіти збільшити на суму 15000,00грн., з них: 
1) По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшити асигнування на 

суму 7000,00грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 
на придбання ламінатора, праски, пилососа для Баранівського ЗДО «Лесина 
казка»; 

2)  По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» збільшити асигнування на суму 8000,00грн. по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання кольорового 
принтера для Баранівського ліцею №2. 
  

До розпису видатків спеціального фонду: 
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету: 

- Відділ освіти збільшити на суму 20000,00грн., з них: 
1) По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити асигнування на суму 
20000,00грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на придбання сценічних костюмів для Баранівського БДТ; 

- Баранівська міська рада збільшити на суму 25000,00грн., з них: 
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1) По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити 
асигнування на суму 25000,00грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на придбання дитячого ігрового 
майданчика для Першотравенського старостинського округу. 
2. За рахунок зменшення дохідної частини: 

- Баранівська міська рада зменшити на суму 16308122,00грн. по КПКВК 0117351 
«Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 
територіальних громад» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм». 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               25 сесія 8 скликання  
 
 23 грудня 2021 року                                                                             №   
 
Про бюджет Баранівської міської 
територіальної громади на 2022 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 2022 рік: 
 1) Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 245868234 гривень, в тому 
числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади 238361319 
гривень, доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 7506915 
гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих 
бюджетів бюджету Баранівської міської територіальної громади згідно з додатком № 1.1 
до цього рішення.  
 
2) Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 244445371 гривень, в тому 
числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади 217025737 
гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 
27419634 гривень, згідно з додатком № 3 до цього рішення.  
 
3) Профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 21335582 
гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього 
рішення.  
4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 
19912719 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 21335582 
гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 
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 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1422863 
гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього 
рішення.  
5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 1000 гривень, що становить 
0,0004 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади 
визначених цим рішенням.  
6) Резервний фонд міського бюджету у сумі 10000 гривень, що становить 0,004 відсотка 
видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим 
рішенням. 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської 
територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 
програмами, згідно з додатком № 3 до цього рішення.  
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4. 
4. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради, у разі затвердження 
міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах бюджету міської 
територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету 
міської територіальної громади, за погодженням з постійною комісією міської ради з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, з 
наступним затвердженням наступною сесією міської ради.  
5. Затвердити в складі видатків бюджету міської територіальної громади кошти на 
реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 18488300 гривень згідно з 
додатком №5. 
6. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, 
захищеними видатками бюджету міської територіальної громади 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;  
- соціальне забезпечення; 
 - поточні трансферти місцевим бюджетам.  
7. Надати право відділу фінансів Баранівської міської ради у межах поточного 
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 
коштів бюджету міської територіальної громади 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 у 
банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду.  
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу 
фінансів Баранівської міської ради 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 
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умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 
9. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету міської 
територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 
64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного 
кодексу України.  
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської 
територіальної громади на 2022 рік:  
- у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 4, 4-1, 6, 12 статті 69.1 
Бюджетного кодексу України;  
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 
Бюджетного кодексу України.  
11. 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 2023 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 2022 року внести пропозиції щодо приведення мережі 
та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування 
галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому 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 
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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 бюджету міської територіальної 
громади; 
 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін 
до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.  
12. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм 
здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.  
13. Надати право виконавчому комітету Баранівської 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. 
14. Надати право виконавчому комітету Баранівської 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, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу 
інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за 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.  
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 
16. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
17. Забезпечити публікацію рішення в 10 денний строк з дня його прийняття, відповідно 
до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Пояснювальна записка  
до оцінки доходів,видатків та фінансування  бюджету 

Баранівської міської   територіальної громади на 2022 рік  
 

                       Доходи місцевого бюджету 

Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені на базі  
чинних  Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням змін і доповнень.  

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

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік (з урахуванням надходжень по 
Першотравенській селищній раді),  очікувані надходження за 2021 рік. 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2020 років та 
11 місяців 2021 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  бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 149423,6 тис.  
грн, у тому числі: 

  загальний фонд – 141916,7 тис. грн.; 

  спеціальний фонд –7506,9 тис. грн.. 

Показники надходжень до місцевого бюджету: 
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Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2022 рік, у порівнянні до плану 
зі змінами на 2021 рік, збільшено на 18791,7 тис. грн або на 14,4% (до очікуваних на 
45046,  9 тис. грн. , або на 46,3%), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 36107,1 тис. грн або на 34,1% 
(до очікуваних на 50916,7 тис. грн або на 55,9%); 

 спеціальному фонду – зменшується  на 17315,4 тис.  грн або на 69,8% 
(до очікуваних на 3653,1 тис. грн або на 32,7%). 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи 
фізичних осіб, що становить 72,3 % від показника доходів загального фонду 2022 року. 
     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 2022 рік, а також бази та 
ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст надходжень 2022 року становить 
майже 182,1 %  до очікуваного показника 2021 року. 
      Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб : 
- Збільшення зарахування ПДФО на 4% за рахунок відповідного зменшення до 

державного бюджету. Тобто у 2022 році до міського бюджету буде зараховуватися не 
60% , а 64% податку на доходи фізичних осіб; 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
Значне зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної 
плати з 01.12.2021 до 6500 грн. та з 01.10.2022 до 6700 грн., що в свою чергу призведе до 
зростання фонду оплати праці . 

- легалізація виплати заробітної плати. 
Динаміка надходжень по ПДФО за 2020-2022 роки, тис.грн. 

 

 
 
Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних осіб на 
2022 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 97934,2 тис. грн., або 
95,4 % 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)  – 1300 
тис. грн. ( 1,3 % ); 
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- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата (11010400)  - 2700,0 тис. грн. (2,7 %); 
податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (11010500) – 650,0 тис. грн. (0,6%). 

 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) такої 
рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також аналізу динаміки надходжень у 
попередніх періодах та без застосування індексації ставок, визначених в абсолютних 
значеннях. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових 
ресурсів є: деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; деревина, 
заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, 
використання корисних властивостей лісів та інше. 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету, 
26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів місцевих 
бюджетів. 

        Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до 
місцевого бюджету на 2022 рік складають 4000,0 тис.грн., порівняно із очікуваним 
показником 2021 року збільшується на 884,0тис. грн. або на 28,4 відсотка. Тобто, рентна 
плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування  (13010100) становить 1450,0 тис. грн., рентна 
плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування ) – 2550,0 тис. грн. 

Динаміка надходжень рентної плати за спец,використання лісових ресурсів до 
бюджету міської ради,тис.грн.   

 
 Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного 

та місцевого значення на 2022 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. 
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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 
2022 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 12,0 тис. грн. та 75,0 тис. грн., 
порівняно із очікуваним показником за 2021 рік, збільшуються на 29,3 тис. грн або на 
50,8 відсотків.  

 Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 4330,0 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 1500,0 тис. грн, порівняно із очікуваним 
показником на 2021 рік збільшуються на 75,0 тис. грн або на 5,3 відсотка. 

Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального зараховуються до загального фонду 
бюджетів місцевого самоврядування. 
 Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2021 
року, збільшуються на 10,0 тис. грн або на 1,6 відсотка, та на 140,0 тис. грн або на 6,8 
відсотка відповідно. 
Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету міста, тис.грн.: 

 
Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на  2022 рік проведено у 
розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної власності, а також із врахуванням індексації 
нормативно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
Динаміка надходжень податку на майно плата за землю до бюджету міської ради,тис.грн. 
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Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевого бюджету 
на 2022 рік становить 9500,0 тис. грн., що більше очікуваного показника 2021 року на 
1570,0 тис. грн. або на 19,8 відсотка. 

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.  

Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва), в тому числі за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники єдиного податку 
IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах. 

 Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та 
комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 1132,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить                                 
18680,0 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у                   2021 
році на 1880,0 тис. грн, або на 11,2 відсотка.  

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 167 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
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року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до 834 розмірів МЗП; ІІІ групи – з 5 млн грн 
до 1167 розмірів МЗП. 

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив зростання 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І групи), 
мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс споживчих цін на 
6,2% (для платників ІІІ групи) та  застосування індексації до нормативно грошової оцінки 
несільськогосподарських угідь (для платників IV групи).  

Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 6500 грн, 
прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року – 2481 гривень. 
Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.: 

 

 
Крім вищенаведеного бюджет міста в 2022 році поповниться платою за надання 

адміністративних послуг в сумі 1345,0 тис. грн., державним митом – 171,5 тис. грн., 
адміністративними штрафами – 61,0 тис. грн., іншими надходженнями – 25,7 тис. грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних 
установ, кошти від продажу землі, кошти від відчуження майна, що перебуває в 
комунальній власності, екологічний податок, грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності,  що відповідно становлять 
95,9%, 1,3%, 1,3%, 1,0% та 0,4% від показника доходів спеціального фонду місцевого 
бюджету на 2022 рік.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік  
становить 7198,9 тис. гривень.  

 Показник суми коштів від продажу землі  на 2022 рік становить 100,0 тис. 
грн.  

 Показник суми коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній 
власності на 2022 рік становить 100,0 тис. грн. 

 Показник суми екологічного податку на 2022 рік становить 78,0 тис. гривень. 
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  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності  становить 30,0 тис. грн.. 

   Отже,  загальна сума надходжень по спеціальному фонду складає 7506,9 тис. грн. в т. 
ч. бюджет розвитку – 200,0 тис. грн. 

                                   ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  
Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено на основі положень 

Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства фінансів України від 
23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей 
сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України 
на період до 2025 року Національної економічної стратегії на період до 2030 року, 
Бюджетної декларації на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2021 №548, проєкту програми економічного і соціального розвитку 
Житомирської області на 2022 рік, проєкту програми соціально-економічного розвитку 
Баранівської міської територіальної громади та інших цільових програм, а також 
реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.  

       Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 
передбачено, що як і у 2021 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;  

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 2022 рік визначено у сумі 
244445,1 тис. грн. а саме: 

 - видатки загального фонду місцевого бюджету – 217025,4 тис. грн., у тому числі 
субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та бюджетів 
територіальних громад – 96444,3 тис. грн. (освітня субвенція – 69712,5 тис. грн., 
субвенція на інклюзивну освіту – 221,7 тис.грн., базова дотація – 25229,8 тис. грн., 
додаткова дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає всього 850,7 тис. грн. 
інші – 429,6 тис. грн.);  
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- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 27419,6 тис. грн.  

Динаміка надання додаткової дотації  

на енергоносії освіти та медицини 2018-2022 роки млн. 

 

 

 
 

 

Зростання обсягів базової дотації 2018-2022 роки, млн. 

 

     Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної заробітної 
плати в розмірі 6500,00 грн. з 01.01.2022 та 6700,00грн. з 01.10.2022 на місяць та 
встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2893,00 
грн. з 01.01.2022 та 29820,00грн. з 01.10.2022 
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    Видатки на оплату праці передбачено в сумі  183950,2 тис. грн., збільшення в 
порівнянні з уточненими показниками 2021 року на 5,3 % (174758,9 тис. грн.). 

        Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 75,3 %. 

 

     За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 220,0 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 16604,1  тис. грн., без медицини – 13986,8 тис. грн., що на 41,0 %  
(4824,9 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 2021 році (11779,2). 
Питома вага видатків на енергоносії становить 6,8%. 

    Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в загальному 
обсязі видатків загального фонду складає 82,8 % що на 7,8 % менше останнього 
уточненого показника видатків (90,6%). 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 20112,7 тис. грн., 
з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) – 19912,7 тис. грн., які направляються на 
придбання основних засобів, капітальний ремонт вуличного освітлення, доріг 
комунальної власності та розроблення документації по просторовому розвитку.  

     Додаткова дотація з державного бюджету у сумі 790,7 тис.грн. спрямована на 
розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги для КП «Баранівська ЦРЛ». 

По Баранівській міській раді на 2022 рік пропонуються до затвердження призначення  
загального фонду в сумі 24049,6 тис. грн., що на 29,7% (5501,6 тис. грн.) більше 
останнього затвердженого річного плану (18548,0). На заробітну плату передбачено  
видатки у сумі 21106,0  тис. грн., що складає 87,8% від загального обсягу видатків. На 
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оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено видатки в сумі 2064,9 тис. грн., 
що складає 8,6 % від загального обсягу видатків. 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 100,0 тис. грн., планується спрямувати на інші першочергові видатки. Капітальні 
видатки складають 1255,5тис.грн.  

 На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено 16368,5 тис. грн. 

 Видатки загального фонду  на 2022 рік визначено в загальній сумі 13933,0 тис. грн. 
(більше на 3348,1 тис. грн.. до затвердженого обсягу видатків), спеціального фонду – 
2435,5 тис. грн. Видатки на енергоносії передбачено у сумі 2555,0 тис. грн. (загальний 
фонд – 2000,0тис.грн., спеціальний - 555,0тис.грн.) при останньому уточненому обсязі 
видатків 2021 року – 1504,5 тис. грн. По спеціальному фонду видатки становлять 
2435,5тис.грн., з них 600,5тис.грн. придбання основних засобів та капітальний ремонт 
вуличного освітлення. 

Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал»  передбачено 
видатки в сумі 400,0 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 1250,0 тис. грн. а 
також 2000,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом на проведення капітальних ремонтів 
доріг комунальної власності.  

На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику–АМОР» Баранівської 
міської рад»  передбачено 300,0 тис. грн.  

На природоохоронну діяльність передбачено 108,0 тис. грн.  
 
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних 
громад – 16000,0тис.грн. (спеціальний фонд). 

За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради» видатки 
складають 141176,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 136207,5 тис.грн., по 
спеціальному – 4968,6 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету у 2022 році будуть 
фінансуватися всі інші заклади освіти громади. Мережа галузі «Освіта» нараховує  28 
бюджетних установ, з них:  

- 14 дошкільних навчальних закладів; 

 - 11 загальноосвітніх шкіл;  

- 1 позашкільний заклад освіти;  

-1 централізована бухгалтерія і господарча група;  
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- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету 
плануються видатки загального фонду в сумі 66330,1 тис. грн. У 2021 році на такі цілі 
було направлено близько  59561,3 тис. грн.  

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 122233,6 тис. грн., що становить 89,7 % 
від загального обсягу видатків загального фонду по галузі. На енергоносії – 8282,7 тис. 
грн., що складає 6,1 % в структурі видатків галузі. Видатки на харчування на 2022 рік 
заплановані в сумі 7605,3 тис.грн. (загальний фонд – 2700,0 тис. грн., спеціальний – 
4905,3тис.грн. в т. ч.:  

1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах – 3182,9тис.грн. 
(загальний фонд – 1500,0тис.грн., спеціальний фонд – 1682,9тис.грн.). 

 2. Видатки на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти – 4422,4тис.грн. 
(загальний фонд – 1200,0тис.грн., спеціальний фонд – 3222,4тис.грн.). 

Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 4968,6 тис. грн. (власні 
надходження бюджетних установ – 4911,9тис.грн., субвенція на інклюзивну освіту – 
56,7тис.грн.). 

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 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 69712,5 тис. грн., що в порівнянні з 2021 
роком (74198,9) менше на 4486,4 тис. грн., або 6,0%. Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 2022 рік дорівнює 221,7 тис. грн.  

Ріст обсягу освітньої субвенції 2018-2022 роки, млн.грн.: 

 

Видатки по дошкільній освіті становлять 31800,2тис.грн., в тому числі по загальному 
фонду – 30115,5тис.грн., спеціальний фонд – 1684,7тис.грн. Видатки на оплату праці з 
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нарахуваннями становлять 25620,0тис.грн., що на 2088,8тис.грн. більше показника 2021 
року. Питома вага зазначених видатків становить 85,1%. За спожиті енергоносії видатки 
складають 2507,8тис.грн. або 8,3%. 

На утримання ЗЗСО видатки становлять 27236,2тис.грн., що на 2036,1тис.грн. більше 
показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 
18300,0тис.грн., що на 239,3тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених 
видатків становить 67,2%. За спожиті енергоносії видатки складають 5530,0тис.грн. або 
20,3%. 

По позашкільній освіті видатки становлять 2225,1тис.грн., що на 354,1тис.грн. більше 
ніж у 2021 році. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1939,2тис.грн., що 
на 211,9тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених видатків становить 
87,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 175,9тис.грн. або 7,9%. 

По інших закладах освіти видатки становлять 5347,5тис.грн. або на 236,1тис.грн. більше 
показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 
5141,2тис.грн., що на 267,5тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених 
видатків становить 96,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 49,0тис.грн. або 
0,9%. 

 За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у галузі 
медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3331,3 з них: 

- 2617,3 тис. грн.. на оплату  енергоносіїв; 

- 714,0 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч: 

 програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 15,0 тис. грн.; 

 централізовані заходи з лікування онкологічних хворих - 250,0 тис. грн..; 

 інші програми - 449,0 тис. грн. 

Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська) громади  
передбачили у власних бюджетах лише 60,0 тис. грн. (лише Дубрівська сільська ТГ, 
Довбиська селищна ТГ взагалі не передбачала кошти на співфінансування) на відповідні 
цілі. При цьому потреба у наданні таких субвенцій складає 722,9 та 305,2 тис. грн.  
відповідно. 

 За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради»   затверджується загальний обсяг видатків в сумі 10611,1 тис. грн., що на 
2443,9 тис. грн. більше  затвердженого обсягу видатків 2021 року. 

На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2022 рік пропонуються до 
затвердження видатки загального фонду в сумі 6846,3 тис. грн., що більше обсягу 
видатків 2021 року на 2047,3 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  
заплановано в сумі 6761,7 тис. грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в 
загальному обсязі видатків складає 98,8 %. Видатки на оплату комунальних послуг та 
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енергоносіїв заплановано в сумі 15,6 тис. грн. (уточнений обсяг 2021 року – 13,0 тис. 
грн.). Питома вага енергоносіїв в загальних видатках складає 0,2%. Видатки спеціального 
фонду затверджено  в сумі 60,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень.  

На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2022 році пропонуються 
до затвердження видатки в сумі 735,5 тис. грн. Видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями заплановано в сумі 651,9 тис. грн. Питома вага заробітної плати з 
нарахуваннями в загальних видатках складає 88,6%. Видатки на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 42,8 тис. грн. або 5,8%. 

На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді пропонуються до 
затвердження видатки в сумі 561,6 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями 
передбачено 556,1  тис. грн., що в порівнянні з 2021 роком більше на 4,2тис.грн. Питома 
вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 99,0%.  

На забезпечення видатків по догляду громадян відповідних категорій на професійній та 
непрофесійній основі передбачено кошти в сумі 1000,0тис.грн., що більше показника 
2021 року на 434,2тис.грн. 

На виплату одноразових допомог громадянам передбачено 172,0тис.грн. На пільговий 
проїзд залізничним транспортом – 2,0тис.грн. та на пільгове медичне обслуговування 
чорнобильців – 15,0тис.грн. 

За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради» на 2022 рік передбачаються видатки у сумі 17719,4 тис. грн., у тому числі 
власні надходження бюджетних установ – 292,0 тис. грн.  

На утримання бібліотек по загальному фонду передбачаються видатки в розмірі  3053,7 
тис. грн., по спеціальному фонду – 11,0тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 
2755,0тис.грн., за спожиті енергоносії 252,7тис.грн. 

На утримання клубів та будинків культури по загальному фонду передбачаються видатки 
в розмірі  6446,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 30,0тис.грн. Оплата праці з 
нарахуваннями становить 5578,1тис.грн., за спожиті енергоносії 817,6тис.грн. 

На утримання Баранівської школи мистецтв по загальному фонду передбачаються 
видатки в розмірі  4568,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 250,0тис.грн. Оплата праці з 
нарахуваннями становить 4658,5тис.грн., за спожиті енергоносії 93,5тис.грн. 

На утримання музею передбачаються видатки в розмірі 460,0тис. грн., по спеціальному 
фонду – 1,0 тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 443,5тис.грн., за спожиті 
енергоносії 8,5тис.грн. 

На утримання інших закладів культури по загальному фонду передбачаються видатки в 
розмірі  1499,5 тис. грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 1469,0тис.грн.  

На проведення міських заходів протягом року передбачаються видатки в розмірі 70,0 тис. 
грн. 
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З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
передбачаються в сумі 15749,6 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному обсязі 
видатків 88,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені по 
загального фонду в сумі 1172,3 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному обсязі 
видатків – 6,6 %.  

Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ, ФОКу та проведення спортивних 
заходів. Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт запланований у 
сумі 3335,2 тис. грн., що на 718,2  тис. грн. більше затвердженого з урахуванням змін 
плану 2021 року. На заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 2583,7 
тис. грн., питома вага видатків на заробітну плату від загальної суми складає 77,5 %. На 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі  267,4 тис. грн., що 
на 103,3 % більше в порівнянні з 2021 роком. 

Видатки на спортивні заходи плануються в сумі  450,0 тис. грн. 

Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради передбачено 
призначення загального фонду в сумі 1058,9 тис. грн., у т.ч. заробітна плата з 
нарахуваннями – 996,7 тис. грн., витрати за спожиті енергоносії – 16,2тис.грн. 

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

 керівництво і управління в сумі 2320,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 
нарахуваннями - 2265,7 тис. грн., за спожиті енергоносії – 38,9тис.грн.; 

 здійснення заходів із землеустрою - 200,0 тис. грн. (загальний фонд – 100,0тис.грн., 
спеціальний фонд – 100,0тис.грн.); 

 розроблення схем планування та забудови територій  - 50,0 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). 

За головним розпорядником Відділ фінансів Баранівської міської ради по загальному 
фонду передбачено видатки на: 

 керівництво і управління в сумі 2216,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 
нарахуваннями – 2078,2 тис. грн., за спожиті енергоносії – 42,0тис.грн.; 

 обслуговування боргу – 21,6 тис. грн.; 

 резервний фонд  - 10,0 тис. грн.; 

 інші субвенції (обласному бюджету на забезпечення виконання регіонального 
замовлення підвищення кваліфікації педагогічних працівників) – 129,4 тис. грн. 
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Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через збільшення обсягу 
видатків на оплату праці та стрімким зростанням цін на енергоносії. 

Видатки розпорядників коштів по загальному фонду за 2021-2022 роки, млн.грн. 

 

                          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. Для погашення основної суми боргу у 2022 році 
передбачається 1422,9 тис. грн. Остаточний строк погашення основної суми боргу по 
запозиченню – серпень 2022 року. 
 
 

Секретар ради                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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            ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
_25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня 2021 року                                                                                   № _________ 
 
Про внесення змін до фінансового плану  
 Комунального некомерційного підприємства 
 «Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради на 2021р. 
 
 
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 2021р. (додаток 1).  
           2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 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 
 
Секретар ради                                                                      Володимир ЗАРЕМБА 
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Пояснювальна записка 
про зміни до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради 

 
   Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради вносить зміни до фінансового плану на 2021 рік, а саме в ІV 
квартал 2021 року відповідно до підписаного договору з Національною службою 
здоров’я України та планами використання бюджетних коштів на 2021 рік: 
    Дохідна частина фінансового плану в ІV кварталі 2021 року становить 18803,9 
тис. грн. та складається з: 
   Рядок 1010  «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 16992,2 
тис грн., в. т. ч.: 

 кошти НСЗУ-16545,1  тис. грн.: 
- пакет 3 «хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 949,6 тис. 

грн., 
- пакет 4 «стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій» - 4881,1 тис. грн., 
- пакет 9 «амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 
стоматологічну допомогу» - 2500,8 тис. грн., 

- пакет 23 «стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 78,8 тис. 
грн., 

- пакет 34 «стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» - 44,2 тис. 
грн., 

- пакет 35 «ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 157,7 тис. грн., 
- пакет 31 «стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-Cov-2» - 7932,9 тис. грн.. 
 кошти від надання платних послуг – 447,1 тис. грн. (аналіз надходження коштів за 

жовтень-листопад 2021 року). 
   Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 908,9 тис. грн. 
(кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до помісячного плану 
використання бюджетних коштів на 2021 рік зі змінами); 
   Рядок 1040 «Інші доходи» - 902,8 тис. грн. (аналіз надходження коштів за жовтень-
листопад 2021 року), в т. ч.: 

 від здачі в оренду приміщень – 73,2 тис. грн., 
 реалізація необоротних активів (склобій, металобрухт) – 5,0 тис. грн., 
  добровільні (благодійні) внески – 60,0 тис. грн.,  
 добровільні (благодійні) внески в натуральній формі – 764,6 тис. грн. 

   Витратна частина фінансового плану на ІV квартал 2021 року становить 18803,9 
тис. грн. та складається з наступних витрат: 
   рядок 1050 «Заробітна плата» - 10020,1 тис. грн. (кошти НСЗУ) ; 
   рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 2053,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 450,0 тис. грн. (кошти 
НСЗУ – 390,3 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 59,7 тис. грн.); 
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   рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 3766,4 тис. грн. (кошти 
НСЗУ –  3306,4 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 460,0 тис. грн.); 
   рядок 1090 «Продукти харчування» - 183,3 тис. грн. (кошти НСЗУ – 180,8 тис. грн., 
кошти інших доходів підприємства – 2,5 тис. грн.); 
   рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 360,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 22,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1489,7 тис. грн. (кошти 
місцевого бюджету – 908,9 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 447,1 тис. грн., 
кошти інших доходів підприємства – 133,7 тис. грн.); 
   рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій) – 170,0 тис. 
грн. (кошти НСЗУ – 170,0 тис. грн., ); 
   рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 108,9 тис. грн. (кошти 
інших доходів підприємства); 
   рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 180,0 тис. грн. (кошти НСЗУ – 42,0 тис. 
грн., кошти інших доходів підприємства – 138,0 тис. грн.). 
 
         
    Фінансовий план на 2021 рік зі змінами додається. 
 
 
 
 
Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»                                           Ігор ШАТРОВСЬКИЙ 
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проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
25 сесії 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                    №  
 

 

Про затвердження Програми  
соціально-економічного розвитку 
Баранівської міської територіальної   
громади  на 2022 рік 
 
 
                Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України»,   заслухавши та обговоривши проєкт програми 
соціально-економічного  розвитку Баранівської міської  територіальної громади  на 2022 
рік,   міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Баранівської міської   
територіальної громади на 2022 рік (далі Програма), що додається. 

2. Довести до підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності 
і підпорядкування основні завдання Програми. 

 
3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних показників Програми та при 

необхідності вносити пропозиції  щодо їх коригування.   
 
4. Контроль за виконанням цього 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 
25 сесія 8-го скликання 

 
 
23 грудня 2021року                                                                                 №  
 
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період 
 
 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку 
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 25 сесії 8 скликання  
                                                                                   Баранівської міської  
                                                                                   ради від 23.12.2021р. № 
 
 
 

1. Розпорядження від 02.12.2021року № 377-од «Про внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2021 рік». 

2. Розпорядження від 09.12.2021року № 379-од «Про внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2021 рік». 

 
 

Секретар  ради                                                                        Володимир ЗАРЕМБА 
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Проект 

 
Баранівська міська рада 
Житомирської області 
25 сесія 8 скликання 

РІШЕННЯ 
 
23 грудня 2021 року 

№____ 
Про затвердження Стратегії 
розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на період 
до 2027 року 
 
Розглянувши проект Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 
період до 2027 року, з метою планової розбудови міської територіальної громади, 
забезпечення сталого економічного та соціального розвитку, з урахуванням звіту про 
стратегічну екологічну оцінку документу державного планування, відповідно до ст. 25, 
26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку 
України», постанов  КМУ від 05.08.2020 року №695 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 11.11.2015 року №932 «Про 
затвердження 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», враховуючи основні стратегічні цілі 
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Стратегію розвитку Баранівської міської територіальної громади на період 
до 2027 року. 
2. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм комунальної власності, враховувати 
основні напрямки Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 
період до 2027 року при розробці бюджетів, планів соціально-економічного розвитку 
громади та щорічних програм. 
4. Доручити директору «Агенції місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради (Свінціцькій Н.І.) здійснювати моніторинг впровадження Стратегії розвитку 
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із 
реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки та готувати щоквартальний моніторинговий звіт на розгляд міського голови. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради. 
 
Міський голова                                                                                           О.Ю. Мігей 
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проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня 2021 року                                                       №  
 
Про надання дозволу на передачу матеріальних   
цінностей з балансу Баранівської міської ради на  
баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
 
          З метою ефективного використання майна комунальної власності Баранівської 
міської ради, розглянувши лист заступника начальника відділу культури, сім'ї, молоді та 
спорту Віктора ПРИСЯЖНЮКА від 30.11.2021р. № 299 щодо передачі матеріальних 
цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу відділу культури, сім'ї, 
молоді та спорту Банівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв'язку, міська рада 
 
 ВИРІШИЛА:    
 
        1.  Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу Баранівської 
міської ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
згідно додатку. 
 
          2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) 
провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та оформити акти 
приймання-передачі відповідно до чинного законодавства. 
 
          3. Надати дозвіл міському голові Мігею О.Ю. затвердити акт приймання-передачі.   
 
          4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку 
(Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  
до рішення  

25 сесії 
8 скликання 

від 23.12.2021 року 
№       

№    Од Кіль- Первісна  Сума 

з/п Найменування вим кість вартість (грн) 

        (грн) 

1 Комплект віконних грат (4 шт в комплекті) к-кт 1 5 600,00 5 600,00 

2 Навісний козирок шт 1 2 180,00 2 180,00 

3 Система акустична шт 1 16 650,00 16 650,00 

4 Система акустична шт 1 16 650,00 16 650,00 

5 Підсилювач потужності шт 1 6200,00    6200,00 

6 Радіомікрофон шт 1 4950,00 4950,00 

7 Акумулятор шт 1 1230,00 1230,00 

8 Авторезина шт 6 746,666 4480,00 

  ВСЬОГО   13   57 940,00 

      
      

 
 
 

 
 
 

Начальник відділу-головний бухгалтер                                               Людмила ЦИМБАЛЮК 
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Проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       
 
Про затвердження Програми розвитку 
земельних відносин, землеустрою та  
розробки містобудівної документації  
на території Баранівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки 
 
           

З метою забезпечення підвищення ефективності використання та охорони земель, 
організації та здійснення заходів із землеустрою, створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки територіальної громади, збільшення 
дохідної частини міського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки 
містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки (додається). 

 2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 
       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку. 

 
 
 
Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ 
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проєкт  

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

25 сесія 8 скликання 
 

23 грудня 2021 року                                                                        №  
 
Про звільнення від сплати  
до міського бюджету  
частину надходжень орендної плати 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в 
оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ від 
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 
враховуючи рішення 14 сесії 8 скликання від 18.06.2021 року №335 «Про порядок 
розподілу орендної плати за користування комунальною власністю Баранівської міської 
ради», розглянувши клопотання директора КП «Полісся» Баранівської міської ради І.М. 
Строєва від 10.12.2021р. №30, директора КП «Баранівка міськводоканал» Ю.С. 
Деревянка від 09.12.2021р. №134, т.в.о. директора КП «Водоканал «Полісся» Л.М. 
Федулаєвої від 15.12.2021р. №24, директора КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради І.В. Шатровського від 15.12.2021р. №1198, голови 
комісії з реорганізації відділу освіти О.В. Бортнік від 13.12.2021 №842, у зв’язку з 
складним фінансовим становищем, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
    1.Звільнити від сплати до міського бюджету: 
- орендної плати в розмірі 30% від зданого в оренду майна КП «Полісся» Баранівської 
міської ради, КП «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради, КП «Водоканал 
«Полісся» Баранівської міської ради, КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради, відділ освіти Баранівської міської ради з 01.01.2022 по 
31.12.2022 року; 
- орендної плати в розмірі 70% від зданого в оренду майна КНП «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради з 01.01.2022 по 31.12.2022 року. 
    2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку 
(Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

  25 сесія 8 скликання 
 
23 грудня 2021 року                                                                         №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до  
Переліку першого типу об’єкти, 
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 Кабінету 
Міністрів України  від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», розглянувши листи директора КП «Баранівка міськводоканал» 
Баранівської міської ради Деревянка Ю.С. від 09.12.2021року №135, директора ЖФ АТ 
«Укртелеком» Українця Є.Ю. від 29.11.2021року №19-8-74/21, 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, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу, 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягають 
передачі в оренду на аукціоні, а саме: 

№з
/п 

Орендодавець 
(балансоутриму
вач) 

Назва 
об’єкта 

Місцезнаход
ження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди кв. 
м. 

Цільове 
призначенн
я 

Термі
н 

1. КП «Баранівка 
міськводока-
нал» 
Баранівської 
міської ради 

Нежитлові 
приміщення 

м. Баранівка, 
пров. 
Кооператив-
ний, 2а 
(2-й поверх) 

Корисною 
18,02 кв.м. 
Загальною 
28,1 кв.м. 

Для 
розміще- 
ння офісу 

5 
років 
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2. Відділ культури, 
сім’ї, молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Частина 
зовнішньої  
стіни 

с. Вірля, 
вул. 
Центральна, 
39 

Корисною 
1,0 кв.м. 

Для 
розміще-
ння 
технологі-
чного 
обладнання 
(виносна 
шафа, 
лічильник 
електрично
го обліку) 

5 
років 

 
    2. Доручити орендодавцям даних об’єктів здійснити дії щодо проведення аукціонів 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, економічного розвитку, транспорту та зв’язку 
(Демчишина І.І.). 
 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

23 грудня 2021 року                                                                             № 
 
Про внесення змін до 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. Внести зміни до граничної чисельності апарату Баранівської міської ради, 
затвердженої рішенням 15 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 09.07.2021 
року № 515 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів 
Баранівської міської ради», а саме викласти додаток 3 в новій редакції, додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів розробити штатні розписи та подати їх на 
затвердження міському голові. 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 
  
 
 
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                               рішення 25 сесії 8 скликання 
                                                                               міської ради 
                                                                               від 23.12.2021р. №   
                                                                               
                                                                               «Додаток 3 
                                                                               до рішення 15 сесії 8 скликання   
                                                                               міської ради 
                                                                               від 09.07.2021 № 515 

 
 

 
Загальна чисельність  

апарату та  виконавчих органів Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Найменування структурного підрозділу Загальна 
чисельність  

1. Апарат Баранівської міської ради, в тому числі: 147 

1.1 Керівництво  18 
1.2 Загальний відділ 43 
1.3 Відділ юридичної роботи та управління персоналом 4 
1.4 Відділ бухгалтерського обліку 10 
1.5 Відділ благоустрою та житлово-комунального 

господарства 
56 

1.6 Управління організації надання адміністративних 
послуг 

16 

2. Управління соціального захисту Баранівської міської 
ради 

58 

3. Відділ фінансів Баранівської міської ради 6 

4. Відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності міської ради 
Баранівської міської ради 

7 

6. Гуманітарний відділ 8 

7. Служба у справах дітей Баранівської міської ради 4 
 
 

Секретар ради                                                                       Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року № 
 
Про затвердження Програми 
«Фонд на виконання 
депутатських повноважень» 
  
               Керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України , 
враховуючи пропозиції  депутатів Баранівської міської ради 8-го скликання, міська рада 
  
                ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Програму «Фонд на виконання депутатських повноважень» (Додаток 
1). 

2. Встановити загальну суму Фонду на 2022 рік в розмірі 52 000 грн.  (п’ятдесят дві 
тисячі грн.) відповідно  до розподілу «Фонду на виконання депутатських повноважень» 
на 2022 рік  (Додаток 2). 

3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) проводити 
фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) на розрахунковий рахунок Баранівської 
міської ради відповідного призначення за ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». 

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

 
 
 
Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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Додаток №1 
до рішення № ___ 

25-ої сесії Баранівської міської ради 
8 скликання від 23 грудня 2022 року 

  
 

Програма «Фонд на виконання депутатських повноважень» 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
1. Ініціатор розроблення Програми                   Депутати Баранівської міської ради 
  

2. Розробник Програми                                  
Відділ бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради 

  
3. Відповідальний виконавець 
Програми         

Виконавчі органи Баранівської міської 
ради 

  
4. Термін реалізації Програми Безстроково 
  
5. Головні розпорядники коштів 
Програми  

Баранівська міська рада                   

  

6. Мета Програми                                           

Сприяння депутатам Баранівської 
міської ради у вирішенні проблемних 
питань громадян виборчого округу чи 
територіальної громади в цілому. 

1.Загальні положення. 

1.1. Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає порядок використання коштів 
Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень (далі – Фонд). 

1.2. Загальний розмір Фонду затверджується міською радою окремим рішенням після 
прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний рік, відповідно до 
прогнозованих обсягів фінансування. 

2. Напрями використання коштів Фонду. 

2.1.Кошти можуть направлятися лише для виділення матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської громади. 

3.Порядок виділення коштів. 
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3.1. Кошти виділяються керуючись цим Порядком, лише у встановлених межах за 
цільовим призначенням на виконання депутатських повноважень – після затвердження на 
поточний рік програмою виконання депутатських повноважень (далі Програма). 

3.2.Для виділення коштів з Фонду депутат міської ради звертається із заявою 
(клопотанням) в приймальню міського голови, де заява (клопотання) реєструється та 
передається виконавцю для її опрацювання в 30-денний термін (в разі потреби 
проведення узгодження, обґрунтованої відмови чи подання секретарю міської ради для 
формування відповідного проекту рішення – Програми).  До заяви додаються документи, 
визначені Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги  жителям 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади . 

3.3. Дозволити відділу фінансів міської ради кошти Фонду, які не були розподілені 
депутатами згідно рішень сесій міської ради, наприкінці бюджетного року 
перерозподіляти на інші необхідні видатки бюджету. 

4. Фінансування заходів Програми. 

4.1.   Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету на 
відповідний рік. 

4.2. Виділення коштів на виконання заходів затвердженої Програми проводиться шляхом 
фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради на розрахунковий рахунок Баранівської міської ради 
відповідного призначення за ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». 

4.3. Фінансування заходів проводиться відповідно до розпоряджень міського голови, 
підготовлених фінансовим відділом міської ради. 

 

         
                 Секретар ради          Володимир  ЗАРЕМБА 
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Додаток №2 
до рішення № ___ 

25-ої сесії Баранівської міської ради 
8 скликання від 23 грудня 2022 року 

  
  
  
   
  

РОЗПОДІЛ 
фонду на виконання депутатських повноважень 

 на 2022 рік 
  
  

  Кількість 
депутатів 

Сума,   грн. 
на одного 
депутата 

Сума, 
грн. 

разом 
Міський голова 1 - - 

Депутати міської ради 26 2 000 52 000 

  
Загальна  сума «Фонду на виконання 
депутатських повноважень»  на 2022 рік 
  

    52 000 

 
 
 
        Секретар ради             Володимир  ЗАРЕМБА 



43 
 

ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня 2021р.                                                                                       №  
Про створення  інклюзивного  
класу у Першотравенському ліцеї 
у 2021-2022 н. р. 

 
Керуючись  ст.20, п. 2 ст.25,  ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..26 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», враховуючи звернення батьків дітей з особливими освітніми 
потребами та з метою забезпечення загальною середньою освітою дітей з особливими 
освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, міська рада 

 
В И Р І Ш И ЛА: 

1. Створити інклюзивний клас у Першотравенському ліцеї Баранівської міської ради з 
01січня 2022 року. 

2. Директору Першотравенського ліцею (Данилюк І.Л.) вжити заходів щодо 
створення інклюзивного класу. 

3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) забезпечити 
виділення коштів на функціонування інклюзивного класу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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 проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області  
РІШЕННЯ  

24 сесія 8 скликання 
23 грудня 2021 року №  
 
Про надання дозволу на списання 
непридатних основних засобів з балансу 
відділу освіти Баранівської міської ради  

Керуючись ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №966 «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Положення про порядок списання майна комунальної 
власності Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади, затвердженого 
рішенням 29 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 12 березня 2019 року №1779, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської ради 
непридатних основних засобів, які перебувають на балансі відділу освіти й раніше 
обліковувалися у ліквідованій Глибочанській ЗОШ I-II ст. для подальшої утилізації 
ліцензованими установами згідно додатку. 
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.) проінформувати у двомісячний 
термін про шляхи реалізації списаних непридатних основних засобів. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.) 
 
 
Міський голова  Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 
до рішення 25 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 23 грудня 2021 р. №_____ 

№ 
з/п Найменування 

Інвентарний 
№ 

Кількість 
Балансова 
вартість 

Знос 
(станом на 

01.12.2021р) 
Глибочанська ЗОШ I-II ст. 

1 Відеоплеєр Samsung 10490457 1 532,00 532,00 

2 
Копіювальний апарат 

Canon 
10490714 1 1600,00 1600,00 

3 
Персональний 

комп’ютер 
10481486 1 5998,00 4593,77 

4 
Персональний 

комп’ютер 
10481487 1 5998,00 4593,77 

5 
Персональний 

комп’ютер 
10481488 1 5998,00 4593,77 

6 
Персональний 

комп’ютер 
10481489 1 5998,00 4593,77 

7 
Персональний 

комп’ютер 
10481490 1 5998,00 4593,77 

8 
Персональний 

комп’ютер 
10481491 1 5998,00 4593,77 

9 Телевізор TUOMSON 10490514 1 818,00 818,00 
УСЬОГО 38 938,00 30 512,62 
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 проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
Р І Ш Е Н Н Я 

25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року №  
 
Про затвердження Статуту комунальної установи 
«Центр фінансово – господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради у новій редакції 
 

На виконання доручення щодо приведення первинної документації в належний 
стан, керуючись частиною 1 статті 87, статтею 88 Цивільного кодексу України, 
пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 
статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
  ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Центр фінансово-господарського 
обслуговування» Баранівської міської ради, затвердивши його у новій редакції 
(додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 

 
 
Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 ___ 25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня 2021 року                                                                     №  
 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
Суємецької початкової школи 
Баранівської міської ради 
на 2022-2026 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 гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку Суємецької початкової школи Баранівської міської 
ради на  2022 – 2026 роки (додається). 
2. Директору Суємецької початкової школи Баранівської міської ради (Полюшкевич 
Л.Є.) забезпечити виконання даної Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 



48 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 ___ 25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня 2021 року                                                                     №  
 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
Кашперівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Баранівської міської ради 
 на 2022-2026 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 гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку Кашперівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
Баранівської міської ради на  2022 – 2026 роки (додається). 
2. Директору Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської міської ради (Савич Л.А.) 
забезпечити виконання даної Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року № 
 
Про внесення змін до рішення  15 сесії 
8-го скликання від 9 липня 2021 року №517 
«Про ведення бухгалтерського обліку 
навчальними закладами Баранівської 
міської ради Житомирської області» 
 

З метою організації самостійного бухгалтерського обліку та звітності в закладах 
загальної середньої освіти Баранівської міської ради Житомирської  області, керуючись 
статтею 23 Закону України «Про освіту», статтями 37, 38, 59 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань з гуманітарних питань, законності та 
депутатської етики,  міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до п.1 рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 2021 року №517 
«Про ведення бухгалтерського обліку навчальними закладами Баранівської міської 
ради Житомирської області», виклавши його в наступній редакції: 
«1. Запровадити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 1 липня 2022 року 
таким закладам освіти: 

1.1. Баранівський ліцей №1 Баранівської міської ради ( в т.ч. філія 
«Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 Баранівської 
міської ради). 

1.2. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради  
( в т.ч. філія  «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук Баранівської міської ради, філія «Климентіївська гімназія» 
Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради). 

1.3. Баранівська початкова школа  Баранівської міської ради. 
1.4. Смолдирівська гімназія Баранівської міської ради. 
1.5. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської міської ради  Житомирської 

області. 
1.6. Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст Баранівської міської ради  Житомирської 

області. 
1.7. Рогачівська гімназія Баранівської міської ради  Житомирської області. 
1.8. Суємецька початкова школа  Баранівської міської ради. 
1.9. Острожецька початкова школа ім. О. Коростинського Баранівської 

міської ради. 
1.10. Явненська ЗОШ І-ІІ ст.  Баранівської міської ради. 
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1.11. Першотравенський ліцей Баранівської міської ради  Житомирської 
області. 

2.  Всі інші пункти рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 2021 року №517 «Про 
ведення бухгалтерського обліку навчальними закладами Баранівської міської ради 
Житомирської області» залишити без змін. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 

 
 
Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року № 
 
Про внесення змін до рішення 18 сесії 8-го 
скликання  від 14.09.2021 року №711   
«Про затвердження мережі закладів, 
організацій, установ, які входять до сфери 
управління гуманітарного відділу 
Баранівської міської ради» 
 
   

У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до п.2. рішення 18 сесії 8-го скликання від 14.09.2021 року  №711  «Про 

затвердження мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління 
гуманітарного відділу Баранівської міської ради» виклавши його в такі редакції: 

«2.Уповноважити КУ «Центр фінансово-господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради  виконувати обов’язки в частині реалізації завдань 
місцевого самоврядування, а саме: з фінансово-господарської діяльності, супроводу 
договірних зобов’язань,  у т .ч. реєстрації, перереєстрації, оплати за ними 
відповідно до мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери  
обслуговування відділу освіти, відділу культури, сім’ї, молоді та спорту, а  після 
припинення шляхом реорганізації – їх правонаступника  гуманітарного відділу.» 

2. Всі інші пункти рішення 18 сесії 8-го скликання від від 14.09.2021 року  №711  «Про 
затвердження мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління 
гуманітарного відділу Баранівської міської ради» залишити без змін. 

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

 
 

         Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2021 року                                                   № ______ 
 
 
Про перелік адміністративних послуг, які надаються 
центром надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради, як постійно діючим 
робочим органом в новій редакції  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969 «Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» зі змінами враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики,  міська рада     

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються центром надання 

адміністративних послуг  Баранівської міської ради, як постійно діючим робочим 
органом в новій редакції, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими 
робочими місцями центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, 
згідно з додатком 2. 

3. Затвердити інформаційні та технологічні картки з надання адміністративних 
послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг Баранівської міської 
ради, що додаються. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 5 сесії 8 скликання міської ради 
від 26.01.2021 року № 130 «Про перелік адміністративних послуг, які надаються центром 
надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, як постійно діючого 
робочого органу в новій редакції»» зі змінами. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 
 
 
Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
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            проект 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               24 сесія 8 скликання  
 
 23 грудня  2021 року                                                                             №   
 
Про затвердження Програми 
фінансової підтримки комунального  
підприємства «Полісся» Баранівської  
міської ради та здійснення внесків  
до його статутного капіталу на 2022 рік 
 

З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Полісся» 
Баранівської міської ради, згідно його функціонального призначення, відповідно до ст. 91 
Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Баранівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 
«Полісся» Баранівської місьої ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 
2022 рік (Додається). 

2. Координацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови 
Д.Нечипорука, контроль за виконанням на постійну комісію з питань бюджету та 
комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

Міський голова                                                                      Мігей О.Ю. 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від23.12.2021 № 

  

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунального підприємства «Полісся»  

Баранівської міської ради  та здійснення внесків до його статутного капіталу на 
2022 рік» 

 
 ПАСПОРТ  

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Баранівська міська  рада 

2. Розробник програми Баранівська міська  рада 
3. Відповідальний виконавець Баранівська міська  рада 
4. Учасники Програми КП «Полісся» 

 
5. Терміни реалізації програми 2022рік 
6. Кошти задіяні на виконання 

Програми 
Міський  бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, 

 всього: 

 у тому числі коштів 
міського бюджету: 

  

  

В межах  фінансових можливостях 

1. Загальні положення 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Полісся» 
Баранівської міської ради на 2022 рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко 
потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх 
фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 
використанню майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської ради, 
оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і 
своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Комунальне підприємство «Полісся» є важливим підприємством для Баранівської 
міської ради, яке створене нею з метою обслуговування адміністративних приміщень 
міської ради, їх опалення та утримання в належному стані, раціонального використання 
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орендованих площ. Виготовлення друкованої продукції для нормального функціонування 
старостатів та структурних підрозділів міської ради, а також послуг по порізці та 
брошуруванню паперу та друкованої продукції населенню та підприємствам району. 

На даний час фінансовий стан комунального підприємства є критичним через 
податкове навантаження, карантинні обмеження, затримку розрахунку за надані послуги 
і т. д. Такий стан справ призведе до порушень трудового законодавства, в частині 
своєчасної  виплати заробітної плати,  унеможливлює проведення ремонтів приміщень, 
придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу КП в цілому. 

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємства власних обігових 
коштів. 

2. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи коммунального  підприємства 
відповідно до його функціонального призначення. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної 
роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу. 

                  3. Способи фінансової підтримки комунального підприємства 

3.1. Фінансова підтримка коммунальному підприємству здійснюється шляхом: 

- внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в 
необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвиткуміського бюджету; 

- надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду 
селищного бюджету. 

3.2. Порядок здійснення внесків з міського бюджету до статутного капіталу 
комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської ради, їх надання та 
використання, здійснюється відповідно до встановленого Порядку (додаток  до 
Програми). 

4. Організація реалізації Програми  
та здійснення контролю за її виконанням 

4.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Баранівської міської 
ради. 

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний 
виконавець та постійна комісія  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку 
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5. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень 
на її виконання, передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет 
Баранівської міської ради. 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його призначення; 

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати 
заробітної плати; 
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Додаток  

до Програми  

         

Порядок 
здійснення внесків з міського бюджету до статутного капіталу комунального 

підприємства «Полісся» Баранівської міської ради,  
їх надання та використання 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з селищного бюджету до 
статутного капіталу комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської ради, їх 
надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми 
«Фінансової підтримки коммунального підприємства «Полісся» Баранівської міської 
ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022 рік».     

2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 
71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України. 

3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для забезпечення 
належної реалізації його статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, 
вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг з 
теплопостачання та обслуговування адмінбудинків  в сприянні поліпшенню фінансово-
господарської діяльності підприємства, відповідно до затвердженої міською радою 
програми. 

   4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за 
рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням міської  ради про 
міський  бюджет на відповідний рік та за цією Програмою, в межах надходжень до  
бюджету. 

Фінансова підтримка з міського бюджету, що надається як внесок до статутного 
капіталу комунального підприємства, здійснюється шляхом зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку.  

На цьому рахунку здійснюються виключно господарські операції за коштами, 
отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у вигляді 
внесків до статутного капіталу комунального підприємства. 

5.  Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, 
оформлює клопотання на головного розпорядника коштів міського бюджету з 
обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. 

6. Фінансова підтримка може виділятися  на покриття  витрат комунальних 
підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає 
меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що 
зазначені у статуті, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами 
підприємства. 
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7. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати 
комунальних підприємств: 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і 
фізкультурної роботи; 

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до 
бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені; 

-  на надання спонсорської і благодійної допомоги; 

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком 
діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і 
завданням Програми. 

8. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є 
наявність: 

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому 
числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової 
підтримки; 

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік; 

9. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує 
керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової 
підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за 
потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, 
підприємство надає головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з 
пояснювальною запискою до нього. 

11. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є 
нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 

12. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну 
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження 
оброблених документів, регістрів і звітності. 

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. 

           

Директор КП «Полісся»  

Баранівської міської ради                                                                      І. Строєв 
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Проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня  2021 року                                                                                   №  
 
Про передачу в оренду земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської   
територіальної громади для ведення  
товарного сільськогосподарського 
виробництва під польовими (проектними) 
дорогами ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
   Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП», заслухавши інформацію 

начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 24.12.2020 р. №110, договір про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125, 
126, розділом Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 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. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» у 
довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної громади для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва: 

площею 5,9195 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0460; 
площею 0,4360 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0585; 
площею 1,0108 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0459; 
площею 3,1221 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0582; 
площею 2,3790 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0584; 
площею 2,2761 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0583; 
площею 5,4670 га, кадастровий номер 1820684800:07:000:0654. 
2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок: за перший рік 

оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років оренди - 8% від 
нормативної грошової оцінки землі щорічно. 
    3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»: 
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    3.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до 
чинного законодавства. 
   3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 

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

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
25 сесія 8 скликання 

 
23 грудня  2021 року                                                                                   №  
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської   
територіальної громади для ведення  
товарного сільськогосподарського 
виробництва під польовими (проектними) 
дорогами ПП «ГАЛЕКС-АГРО» 

 
   Розглянувши клопотання ПП «ГАЛЕКС-АГРО», заслухавши інформацію 

начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 24.12.2020 р. №110, договір про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125, 
126, розділом Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 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. Передати приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО» у довгострокову оренду 
терміном на 7 (сім) років земельну ділянку сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва площею 0,9228 га, кадастровий номер 
1820684800:07:000:0647. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки: за перший рік 
оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років оренди - 8% від 
нормативної грошової оцінки землі щорічно. 
    3. Представнику ПП «ГАЛЕКС-АГРО»: 
    3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно до 
чинного законодавства. 
   3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 

   3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
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   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  25  сесії  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                          № 
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки Лавренчук О.М. 
 
          Розглянувши заяву Лавренюк О.М., договір оренди землі від                 
ХХХХХХХХ,  керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка передана в оренду 
Лавренчук Олені Миколаївні в ХХХХХХХ, загальною площею 0,0644 га для будівництва 
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 
Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХ. 
          2. Зобов’язати Лавренчук О.М. укласти з Баранівською міською радою договір про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний термін з 
дати прийняття цього рішення. 
          3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.  
          4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної 
власності Баранівської міської ради укласти договір на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на 
виконання землеоціночних робіт та провести розрахунок за виготовлення технічного 
звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового 
внеску, сплаченого Лавренчук О.М. 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ   
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25  сесія  8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі  
зміною цільового призначення з земель  
запасу на землі під громадськими сіножатями 
та громадськими пасовищами 
 
        Розглянувши заяву мешканців с.Рогачів про необхідність виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Баранівської 
територіальної громади (Рогачівський старостинський округ), керуючись 
ст.12,20,34,125,126 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», 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 земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 10,5624 га (кадастровий номер: 
1820684800:07:000:0545) зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) за межами 
с.Рогачів на території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району Житомирської області. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою 
на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про його затвердження. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесії  8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                                   №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миську Ігореві 
Васильовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, загальною площею 0,4100 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці, Новоград-
Волинського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4100 
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади.  
  2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Тимчуку Василю 
Павловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,8600 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці, Новоград-
Волинського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,8600 
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади.  
             3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ваюті Світлані 
Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2730 га для ведення 
особистого селянського господарства в межах с.Суємці, Новоград-Волинського району, 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2730 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської територіальної   
громади.  
             4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бондару Володимирові 
Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,4000 га для 
ведення особистого селянського господарства в межах с.Суємці, Новоград-Волинського 
району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади.  
             5. Припинити право користування земельними ділянками гр.Дуди Надії 
Опанасівни загальною площею 0,7500 га для ведення особистого селянського 
господарства в межах с.Іванівка, Новоград-Волинського району, Житомирської області, в 
зв’язку зі смертю. Передати земельні ділянки площею 0,7500 га до земель запасу 



66 
 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської територіальної   
громади.  
             6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Остапчука Миколи 
Олексійовича загальною площею 0,0900 га для ведення особистого селянського 
господарства в межах м.Баранівка (район училища), Новоград-Волинського району, 
Житомирської області, в зв’язку зі смертю. Передати земельну ділянку площею 0,0900 га 
до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади.  
 

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

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесії  8 скликання 

 
23 грудня 2021 року                                                                                       №  
 
Про встановлення місця 
розташування земельної 
ділянки 
 

        Розглянувши заяву гр.Назарчука В.В. про встановлення місця розташування 
земельної ділянки, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись 
Постановою КМУ від 07.07.2021 р. №690, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 
  1. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 0,0940 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, яка належить на праві власності Назарчуку 
Володимиру Васильовичу відповідно до Державного акта на право власності на земельну 
ділянку ХХХХХХХХХ. 
            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Мурзак С.А. 
 

  Розглянувши заяву гр.Мурзак С.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр.Мурзак Світлані Андріївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0502 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації 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  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Савчуку А.А. 
 

  Розглянувши заяву гр.Савчука А.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр.Савчуку Андрію Андрійовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації 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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                           №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Маліцькому М.П. 
 

  Розглянувши заяву гр.Маліцького М.П. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 
40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Маліцькому Михайлові Петровичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1800 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХ для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ  

2. Після затвердження технічної документації 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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Щербій В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Щербій В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Щербій Валентині Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Щербій В.І. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Хімічу В.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Хіміча В.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Хімічу Віталію Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Хімічу В.М. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Хіміч Н.Г. 
 

        Розглянувши заяву гр.Хіміч Н.Г., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Хіміч Нілі Григорівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Хіміч Н.Г. 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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Демянюку В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Демянюка В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Демянюку Віктору Івановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Демянюку В.І. 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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Старушку А.Г. 
 

        Розглянувши заяву гр.Старушка А.Г., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Старушку Андрію Григоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХі, 
орієнтовною площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Старушку А.Г. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Яремчуку В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Яремчука В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Яремчуку Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Яремчуку В.В. 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  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                    №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Грабовському П.П. 
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр.Грабовському Павлові 
Павловичу, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХ, земельну ділянку площею 
3,4673 га (пасовище) з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській міській раді 
припинити дію договору оренди землі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                    № 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність  
гр.Цимбалюку В.В. 
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр.Цимбалюку В’ячеславу 
Володимировичу, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 1,0986 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХХ,  земельну ділянку 
площею 0,8278 га (пасовище) з кадастровим номером ХХХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській міській раді 
припинити дію договору оренди землі. 

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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Нікітчину М.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Нікітчина М.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Нікітчину Миколі Павловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Нікітчину М.П. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Рудніцькій Т.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Рудніцької Т.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Рудніцькій Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Рудніцькій Т.М. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Довгалюку О.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Довгалюка О.А., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Довгалюку Олександрові Анатолійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,60 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,50 га, 
ділянка №2 – 0,10 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Довгалюку О.А. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок 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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Гайдайчук Н.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Гайдайчук Н.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Гайдайчук Наталії Михайлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,50 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,25 га, ділянка №2 – 0,30 га, 
ділянка №3 – 0,95 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Гайдайчук Н.М. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних 
ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Дубравському В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Дубравському В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Дубравському Віктору Івановичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,4800 га (3 ділянки) для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих в межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Дубравському В.І. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Лірі А.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ліри А.П., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Лірі Аллі Петрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лірі А.П. 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  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Курбатову В.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Курбатова В.А., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Курбатову Віктору Аліджановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Курбатову В.А. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ніколайчуку В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ніколайчука В.В., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Ніколайчуку Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва індивідуальних 
гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ніколайчуку В.В. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ципановському Ю.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ципановського Ю.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Ципановському Юрію Валерійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,00 га зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ципановському Ю.В. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр.Паламарчук Н.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Паламарчук Н.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Паламарчук Наталії Володимирівні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: ділянка №1 - 0,9080 
га (в межах ХХХХХХХХХ), ділянка №2 – 0,2779 га (за межами ХХХХХХХХ),  ділянка 
№3 – 0,4543 га (в межах ХХХХХХХХ), ділянка №4 – 0,3598 га (за межами ХХХХХХХ), 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Паламарчук Н.В. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр.Бурковській І.Л. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бурковської І.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Бурковській Ірині Леонідівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,40 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,10 га, ділянка №2 – 0,80 га,  
ділянка №3 – 0,50 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Бурковській І.Л. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Драгану В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Драгана В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр. Драгану Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Драгану В.В. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Присяжнюк Г.О. 
 

        Розглянувши заяву гр. Присяжнюк Г.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр. Присяжнюк Галині Олексіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Присяжнюк Г.О. 
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 
 

 
 



92 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Волошину О.Ф. 
 

        Розглянувши заяву гр. Волошина О.Ф., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр. Волошину Олексію Федоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Волошину О.Ф. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       № 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Волошиній Т.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Волошиної Т.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр. Волошиній Тетяні Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Волошиній Т.В. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Солощуку І.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Солощука І.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр. Солощуку Івану Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 
межами ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Солощуку І.В. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 20,0912 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
      2.1. Христюк Тамілі Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
       2.2. Чаплінській Марії Гнатівнї, яка зареєстрована в ХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
     2.3. Савич Світлані Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку 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 
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власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, п.47 додатку до рішення 39 сесії 7 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670, 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 33,9308 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
      2.1. Процуну Олегу Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
      2.2. Муравському Юрію Євгеновичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
       2.3. Ковальчуку Миколі Ігоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га.  
       2.4. Муравській Марині Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га.  
       2.5. Грищенко Клавдії Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га.  
 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
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зареєструвати земельну ділянку 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. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, п.34 додатку до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307, 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 4,2395 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
      2.1. Махнюку Володимиру Андрійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
        2.2. Панчуку Юрію Руслановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку 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. 
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             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ   
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 4,2395 га (кадастровий номер: ХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
        2.1. Муравській Валентині Юріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку 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. 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                    №     
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
в оренду 
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,93,122,125,126  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», 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 15,4851 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для сінокосіння та випасання худоби (01.08) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею в оренду: 
      2.1. Савичу Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 5,0000 га. 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Савичу В.В. 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 в оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, п.33 додатку до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307, 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
    Розглянувши заяву гр.Нікітчина П.М., свідоцтво про право власності на нежитлові 
будівлі від 23.03.2012 р., керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  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», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 2,2196 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
        2.1. Нікітчину Павлу Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку 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. 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою  
передачі її у власність  гр. Тимофієнку М.О. 
  

   Розглянувши заяву гр.Тимофієнка М.О., керуючись ст.12,32,116,118,121,122,125,126  
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», 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 комунальної власності Баранівської територіальної громади 
загальною площею 5,0000 га для ведення фермерського господарства з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХХХХ на дві окремі земельні ділянки площею 3,2900 га 
(середній розмір земельної частки (паю) реформованого КСП «Прислуч») та 1,7100 га. 

2. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 10 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 29.04.2021 р. №317 «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 зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі для ведення фермерського господарства з метою передачі її у 
власність Тимофієнку М.О.». 

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

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  
  

   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність поділу 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
керуючись ст.12  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 поділу 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
загальною площею 0,5975 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з кадастровим номером 1820685300:05:000:0549 на три окремі земельні 
ділянки. 
        2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
загальною площею 1,7946 га з земель запасу сільськогосподарського призначення з 
кадастровим номером 1820682200:01:000:0373 на дві окремі земельні ділянки. 

3. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                            №   
  
Про передачу у власність земельної  
ділянки для будівництва та  
обслуговування житлового будинку  
та господарських будівель і споруд 
гр.Лисюку О.Ю. 
  
         Розглянувши заяву гр.Лисюка О.Ю., договір купівлі-продажу житлового будинку 
від 26.07.2013 р., керуючись ст.12,39,121,125,126 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
             

      1. Передати гр.Лисюку Олександрові Юрійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, у власність земельну ділянку площею 0,0956 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

        
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
  

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        25 сесія 8 скликання 
23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 24,6972 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХХ) 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель для сінокосіння та 
випасання худоби (01.08) на землі для ведення особистого селянського господарства 
(01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
      2.1. Муравському Віктору Андрійовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,9000 га. 

2.2.. Панчуку Петрові Зіновійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,9000 га.  

2.3. Муравській Юлії Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,9000 га.  

2.4. Муравській Надії Зінов’ївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,9000 га.  

2.5. Муравському Роману Андрійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,9000 га.  

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року 
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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. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, п.34 додатку до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307 та п.5 рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1308. 

            5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
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», 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 8,1524 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
       2.1. Майструк Любові Федорівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,4000 га. 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку 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. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
  

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Письменній Є.Г. 
 

Розглянувши заяву гр.Письменної Є.Г. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 
33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Письменній Єві Григорівні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну 
ділянку площею 0,0900 га з кадастровим номером ХХХХХХ для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку 
площею 0,1600 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Письменному М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Письменного М.В. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 
33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Письменному Михайлові Васильовичу, 
який зареєстрований в ХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХ; 
земельну ділянку площею 0,2400 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Хіміч О.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Хіміч О.О. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Хіміч Олександрі Олександрівні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХ; земельну ділянку 
площею 0,3500 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Павлюку І.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Павлюка І.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Павлюку Ігореві Ананійовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну 
ділянку площею 0,2236 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку 
площею 0,1291 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Нестеруку С.Я. 
 

Розглянувши заяву гр.Нестерука С.Я. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Нестеруку Сергію Яковичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1998 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її в оренду гр.Войтовичу В.М. 
 

   Розглянувши заяву гр.Войтовича В.М. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12, 39, 
93, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
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 територіальної 
громади  та передати в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку гр.Войтовичу 
Віктору Михайловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 0,0325 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
Встановити розмір орендної плати 0,1% від нормативно грошової оцінки землі. 
        2. Гр.Войтовичу В.М.: 
        2.1.  Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати відповідно до 
чинного законодавства. 
        2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України.  
        2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Завальнюк Г.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Завальнюк Г.С. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Завальнюк Галині Сергіївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Олійнику П.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Олійника П.П. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної 
громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку гр. Олійнику Петрові 
Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 
 
 

  
 

 



118 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесії  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                         №  
 
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
 
        Розглянувши заяви про необхідність внесення змін до рішень сесії Баранівської 
міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:        

       1. Внести зміни до рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
23.11.2021 р. №1274 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Хільченку В.О.», а саме, в п.1  слова та цифри «кадастровий 
номер ХХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер ХХХХХХХХХ». 
     2. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.08.2021 р. №623 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність гр.Кравчуку В.М.», а саме, в п.1  слова «Кравчуку 
Віталію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1400 
га» замінити на слова «Кравчуку Віталію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2871 га в двох ділянках». 
      3. Внести зміни до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.11.2021 р. №1167 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність», а саме, в п.2.2   слова «Німку Василю Олександровичу» замінити 
на  слова «Німку Вадиму Олександровичу». 
       4. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
18.10.2021 р. №1066 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Лису В.І.», а саме, в п.1  слова та цифри «кадастровий 
номер ХХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер ХХХХХХХХХ». 
      5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 47 сесії 7 скликання від 29.09.2020 
р. №3014 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з земель запасу 
на землі загального користування (громадський випас)». 
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       6. Внести зміни до рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
08.10.2021 р. №937 «Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової 
оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
яка передана в оренду ПрАТ «Київстар», та про поновлення договору оренди землі», а 
саме, доповнити п.2 даного рішення після слів «з приватним акціонерним товариством 
«Київстар» терміном на 10 (десять) років» словами «шляхом укладання нового 
договору». 
      7. Внести зміни до рішення 24 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
07.12.2021 р. №1381 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Любарець В.Я.», а саме, в п.1   слова «Любарець Валентині 
Яківні» замінити на  слова «Любарець Валентині Яковлівні». 
 
      8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської 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  територіальної 
громади: 

1.1. Мущинській Олександрі Юріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ, в зв’язку з тим, що вільних земельних ділянок немає. 

1.2. Дем’янюку Костянтину Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 
межами ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.  

1.3. Дем’янюк Олені Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.  

1.4. Михалюк Юлії Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як 
земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями). 

1.5. Михалюк Наталії Дмитрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
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сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як 
земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями). 

1.6. Ковальчук Світлані Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХ 
(кадастровий номер: ХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137. . 

1.7. Романову Євгенію Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ), відповідно до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307. 

1.8. Павлюк Юлії Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, в зв’язку з 
тим, що вільних земельних ділянок немає. 

1.9. Кравчуку Анатолію Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ, 
так як земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями). 

1.10. Михалюку Дмитрові Ярославовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ, 
так як земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями). 

1.11. Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах с.Іванівка, в зв’язку з тим, що вільних земельних ділянок немає. 

1.12. Мищик Тетяні Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХ 
(кадастровий номер: ХХХХХХХХХ), відповідно до рішення 24 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307. 

1.13. Санду Людмилі Григорівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1600 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ, відповідно до 
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.  

1.14. Муравському Олександрові Юрійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 
межами ХХХХХХХХ, в зв’язку з тим, що використане право на безкоштовну 
приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням.  

1.15. Муравській Лідії Анатолівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,1864 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ (кадастровий 
номер: ХХХХХХХ), так як земельна ділянка зарезервована для учасників АТО. 
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1.16. Марценюку Казиміру Михайловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХ, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.11.2021 р. №1137.  

1.17. Куцан Ользі Павлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, відповідно до 
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.  

1.18. Вишинській Тетяні Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ, відповідно до 
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.  
          1.19. Савич Людмилі Андріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ, в зв’язку з 
тим, що використане право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки за даним 
цільовим призначенням.  

1.20. Коресандовичу Олегові Вікторовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ, 
відповідно до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 18.06.2021 р. 
№367.  
         1.21. Харахордіну Вадиму Вадимовичу, який зареєстрований в ХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ, 
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. 
№1137. 
         1.22. Краєвському Олександрові Вікторовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХ, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 10.11.2021 р. №1137. 
         1.23. Олійнику Володимиру Кузьмовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ, 
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. 
№1137. 
         1.24. Павлюк Тамілі Євгенівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, відповідно до 
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137. 
         1.25. Мартинюку Юрію Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, 
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. 
№1137. 
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            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Печерській М.О. 
  

      Розглянувши заяву гр.Печерської М.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 територіальної громади  
гр.Печерській Марії Олександрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Печерській М.О. 
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                           №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Назарчук Г.М. 
 

  Розглянувши заяву гр.Назарчук Г.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Назарчук Галині Миколаївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим 
номером 1820683600:06:000:0013 для ведення особистого селянського господарства в  
ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації 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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                           №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Ставінському О.Л. 
 

  Розглянувши заяву гр.Ставінського О.Л. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Ставінському Олегові Леонідовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації 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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                                           №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Галіцькій Т.П. 
 

  Розглянувши заяву гр.Галіцької Т.П. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної 
громади та передати безоплатно у власність гр. Галіцькій Тамарі Петрівні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації 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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Бондарчук Г.Й. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бондарчук Г.Й., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі її 
у власність гр.Бондарчук Галині Йосипівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бондарчук Г.Й. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        25 сесія 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Бондар О.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бондар О.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
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», 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 земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою передачі 
їх у власність гр.Бондар Оксані Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,5000 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,1000 га, ділянка №2 – 
0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бондар О.М. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Корзуну А.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Корзуна А.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Корзуну Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ковальчуку П.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Ковальчука П.А. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Ковальчуку Петрові Анатолійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,3761 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Левченко Г.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Левченко Г.І. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Левченко Галині Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,4690 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 



133 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ятлуку О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Ятлука О.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі її 
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Ятлуку Олександрові Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,6972 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Заліщуку Я.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Заліщука Я.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Заліщуку Ярославові Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Степанчуку П.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Степанчука П.П. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Степанчуку Петрові Пилиповичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Заліщуку Я.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Заліщука Я.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Заліщуку Ярославові Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,4900 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Завальнюк Г.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Завальнюк Г.С. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Завальнюк Галині Сергіївні, яка зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,0208 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Куцану Р.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Куцана Р.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі її 
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Куцану Руслану Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Тітаренко Н.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Тітаренко Н.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Тітаренко Наталії Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Олійнику П.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Олійника П.П. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Олійнику Петрові Петровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,5876 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Максимчук С.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Максимчук С.Л. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Максимчук Сніжані Леонідівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Воробей О.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Воробей О.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Воробей Оксані Михайлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Захарчук А.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Захарчук А.І. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Захарчук Аллі Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бєліці І.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Бєліци І.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі її 
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Бєліці Ігореві Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сігнаєвській К.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Сігнаєвської К.О. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Сігнаєвській Катерині Олегівні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Дегтяруку М.Й. 
 

Розглянувши заяву гр.Дегтярука М.Й. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр.Дегтяруку Миколі Йосиповичу , який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, площею 0,3805 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Коваль Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Коваль Л.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у 
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Коваль Лілії Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
площею 0,2825 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Осіпчуку Ю.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Осіпчука Ю.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Осіпчуку Юрію Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів що 
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Чубару В.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Чубара В.Ф. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у 
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Чубару Віктору Федоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Супрунцю Ю.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Супрунця Ю.О. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Супрунцю Юрію Олександровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, площею 0,4914 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шевчуку В.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Шевчука В.С. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Шевчуку Владиславу Сергійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шибовському А.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Шибовського А.А. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Шибовському Андрієві Анатолійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в 
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ  

2. Після затвердження проектної документації  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  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Муравському Н.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Муравського Н.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Муравському Назару Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 1,5205 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Кравчуку М.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Кравчука М.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Кравчуку Миколі Михайловичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,3788 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Кравчук О.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Кравчук О.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Кравчук Оксані Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сокальському А.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Сокальському А.Л. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Сокальському Артему Леонідовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Кравчук К.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Кравчук К.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Кравчук Катерині Василівні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,0926 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Присяжнюк С.Б. 
 

Розглянувши заяву гр.Присяжнюк С.Б. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Присяжнюк Світлані Борисівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,0894 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Дейнеці С.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Дейнеки С.П. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Дейнеці Сергію Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
площею 1,5424 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисаку А.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Лисака А.О. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у 
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Лисаку Андрію Олександровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Дейнеці Т.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Дейнеки Т.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Дейнеці Тетяні Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, 
площею 1,5425 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шульзі Г.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Шульги Г.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Шульзі Галині Михайлівні, яка зареєстрована в с.Смолдирів, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Максимовичу І.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Максимович І.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Максимовичу Івану Михайловичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ковальчуку І.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Ковальчука І.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Ковальчуку Івану Васильовичу, який зареєстрований в с.Смолдирів, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею 0,5174 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Власюку М.Я. 
 

Розглянувши заяву гр.Власюка М.Я. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Власюку Михайлові Ярославовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХ, площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Поліщук Т.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Поліщук Т.А. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Поліщук Тетяні Анатоліївні, яка зареєстрована в м.Баранівка, 
вул.Соборна,16/19, Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Танському Ю.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Танському Ю.С. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Танському Юрію Сергійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Муравському А.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Муравського А.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Муравському Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Фінчуку Т.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Фінчука Т.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Фінчуку Тарасу Володимировичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
25 сесія  8 скликання 

23 грудня  2021 року                                                                    № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської   
територіальної громади під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами 
 
    Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної громади під громадськими сіножатями та 
громадськими пасовищами, керуючись ст.12, 20, 34, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під 
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) загальною площею 
8,2735 га, яка розташована за межами с.Климентіївка, Новоград-Волинського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер: 1820680800:05:000:0105. 
             2. Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку відповідно до 
чинного законодавства.  
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 

                                                                                                                
 

 
                                                   


