
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
 11 липня  2019 року                                                                  №  1935 
 
Про встановлення місцевих   
податків та зборів на 2020 рік 
(регуляторний акт) 
 
         Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 
та доповненнями, Постанови  Кабінету міністрів України  від 24.05.2017 року 
№ 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 
Баранівської міської ради, керуючись Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003р. № 1160-IV, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 

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

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

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

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

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

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

2.2.Положення про транспортний податок (додаток 2) . 



2.3.Положення про єдиний податок (додаток 3); 
2.4.Положення про туристичний збір (додаток 4). 

 
        3. Визнати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає 
чинність   рішення Баранівської міської ради від 21.06.2018 року  № 1169 
«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» (регуляторний 
акт). 
 

4.  Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2020 року.   
   
5.  Для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою місцевих 

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

 
6. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та 

розмістити на сайті Баранівської міської ради. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 

 
 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  
до рішення 33 сесії міської  
ради 8 скликання  
від  11.07.2019р.   №  1935 

 
 

Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

                                               1.Платники податку. 

       1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості. 

        1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб: 

      а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку; 

      б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, 
якщо інше не встановлено судом; 

      в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

2. Об’єкт оподаткування. 

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

   2.2. Не є об’єктом оподаткування: 

       а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 
також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);  

      б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;  

      в) гуртожитки;  

      г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у 
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 
селищної, міської ради; 



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

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

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

       є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені 
для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 

       ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

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

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

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

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



сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

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

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

3.База оподаткування. 

        3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової  та 
нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

         3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, 
обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів 
відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 
власності. 

         3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 
обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі 
кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що 
підтверджують право власності на такий об’єкт. 

4.Ставка податку. 

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

 

5. Пільги із сплати податку 

5.1. Встановити  пільги з податку для об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 
юридичних осіб та викласти у додатку 1.2 до цього Положення. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 
(звітний) період (рік). 

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



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

Пільги з податку, що сплачується на території міста з об'єктів 
нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є 
об'єктом оподаткування. 

       5.3. Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу, для 
фізичних осіб не застосовуються до: 

 - об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів 
перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої 
пунктом 4.1 цього розділу; 

 - об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 
використовуються у підприємницькій діяльності). 

       5.4.Баранівська   міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, 
подає до Баранівського відділення Новоград Волинської ОДПІ ГУ ДФС у 
Житомирській  області інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним 
та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

6.Податковий період. 

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

7. Порядок обчислення суми податку. 

        7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, 
які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 
нерухомості у такому порядку: 

        а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з 
бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 
4.1 розділу 4цього положення та відповідної ставки податку; 

       б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, 
зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 розділу 4 цього 
положення та відповідної ставки податку; 

       в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 
нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 
виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно 
до підпункту "в" пункту 4.1 розділу 4цього положення та відповідної ставки 
податку; 

       г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в"  пункту 7.1 
цього розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до 
питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 



        ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для 
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього 
підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт 
житлової нерухомості (його частку). 

        Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 
нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової 
нерухомості та відповідної ставки податку. 

        7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього положення, та відповідні 
платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 
року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).  

        Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 
нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником 
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

         7.3. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 
оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46  Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально.  

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 
нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником 
подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на 
такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об’єкт. 

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

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

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

9. Порядок сплати податку. 



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

10. Строки сплати податку. 

         10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

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

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

11. Інші положення. 

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

 

 

 Секретар ради                                                                               О.В.Самчук    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Додаток  1.1.                                                                      
                                                                                       до Положення про податок на   
                                                                                       нерухоме майно, відмінне від земельної              
                                                                                       ділянки, затвердженого рішенням 33  
                                                                 сесії міської ради 8 скликання                                 
                                                                                       від  11.07.2019р.   № 1935 
 

 
 

Ставки  
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

 
Ставки встановлюються  на  2020 рік та вводяться в дію  з 01 січня 2020 року 

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

Код 
області 

Код 
району 

Код  
згідно з 

КОАТУУ 

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

територіальної громади 

06  1820610100 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
(м. Баранівка) 

 
 
 

 

     Класифікація будівель та споруд2 

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

плати) 

 
код 

 
 

Найменування2 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

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

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

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

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

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

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

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності 

0,300 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

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

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні 

0,300 - - 0,200 - - 

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



113 Гуртожитки5 

 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 

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

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 Звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 
віку та 

 інвалідів5 

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

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 
Звільнені від оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 
бездомних5 

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

1130.9 Будинки для колективного проживання 
інші 

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

12 Будівлі нежитлові 
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.2 Мотелі 0,200 - - 0,200 - - 

1211.3 Кемпінги 0,200 - - 0,200 - - 

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

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

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

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

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

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 
не класифіковані раніше 

- - - - - - 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

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

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

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

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

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 
промислових підприємств 

0,200 - - 0,200 - - 

1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші 

0,200 - - 0,200 - - 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

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



1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків5 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.3 Станції технічного обслуговування 
автомобілів 

0,200 - - 0,200 - - 

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

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування 

0,200 - - 0,200 - - 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 
обслуговування 

0,200 - - 0,200 - - 

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

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

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

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,200 - - 0,200 - - 

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 
транспорту 

0,200 - - 0,200 - - 

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

0,200 - - 0,200 - - 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,200 - - 0,200 - - 

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 
мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,200 - - 0,200 - - 

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

0,200 - - 0,200 - - 

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

1242 Гаражі 

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

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

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,200 - - 0,200 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів 0,200 - - 0,200 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості5 

 
 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 
корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 
оподаткування  

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової 



промисловості5 

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

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 
газу 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 
матеріалів 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

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

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

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

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

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,200 - - 0,200 - - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 
публічних виступів 

0,200 - - 0,200 - - 

1261.3 Цирки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,200 - - 0,200 - - 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,200 - - 0,200 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

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

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.3 Технічні центри 0,200 - - 0,200 - - 

1262.4 Планетарії5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.5 Будівлі архівів5 0,200 - - 0,200 - - 

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,200 - - 0,200 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,200 - - 0,200 - - 

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

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 
незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 
освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 

- - - - - - 



1263.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 
використовуються для надання освітніх послуг,  

звільнені від оподаткування  
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 
для дітей з особливими потребами5 

- - - - - - 

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

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 

0,200 - - 0,200 - - 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5 

0,200 - - 0,200 - - 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 
обслуговування, навчальних закладів5 

- - - - - - 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 
центри, 

пологові будинки5 

- - - - - - 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 

- - - - - - 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 
Збройних Сил5 

- - - - - - 

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 

- - - - - - 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5 

- - - - - - 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 
волейбольні, тенісні тощо 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

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

1265.5 Тири 0,200 - - 0,200 - - 

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

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 

Будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для використання 

безпосередньо у сільськогосподарській 
діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1271.2 Будівлі для птахівництва5 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 



1271.9 Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 
релігійних організацій, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, 
та використовуються виключно для забезпечення 
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими 
релігійними організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів 
нерухомості, в яких здійснюється виробнича 
та/або господарська діяльність, звільнені від 

оподаткування  
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,200 - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,200 - - 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 - - - - - - 

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця,що охороняються державою5 

- - - - - - 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 

- - - - - - 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 - - - - - - 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 - - - - - - 

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

- - - - - - 

1274.4 Будівлі лазень та пралень - - - - - - 

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів - - - - - - 
      
        1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 
адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються 
окремими додатками. 

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

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

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

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

 
 
 

Секретар ради                                                                                    О.В.Самчук 
 



 Додаток  1.2.                                                                      
до Положення про податок на нерухоме                 
майно,  відмінне від земельної ділянки, 
затвердженого рішенням 33 сесії міської  
ради 8 скликання від 11.07.2019р.                                                                                  
№ 1935 

 
ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 
 
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

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

Код області Код району 
Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

06 02 1820610100 

 
Баранівська  міська рада   

Житомирської області 
 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік) 

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

100 

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

100 

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

100 

 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 
 
__________ 

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

 
 
 



 
                                                                                          Додаток  №2 
                                                                                                         до рішення  33 сесії міської  
                                                                                                         ради 8 скликання 
                   від  11.07. 2019 р.  № 1935 
 

 

Положення про транспортний податок 

 

1.Платники податку. 

       1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі. 

 

2. Об’єкт оподаткування. 

       2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

       Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, 
соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з 
марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. 

       Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-
сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі 
дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів 
двигуна, тип пального. 

 

3.База оподаткування. 

3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення. 

 

4.Ставка податку. 

 4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту  2.1 цього положення. 

 



 

5. Податковий період. 

          5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення суми податку. 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування 
фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації 
платника податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 
платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 
липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орга 

н надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності. 

        Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 
повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам 
здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів 
оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

       6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк 
після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам 
відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та 
юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на 
перше число відповідного місяця. 

       Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику. 

       6.4. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 
декларацію за формою, встановленою Податковим  Кодексом, з розбивкою 
річної суми рівними частками поквартально. 

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 
юридичною особою  платником подається протягом місяця з дня 
виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується 
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється 
попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 
в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 
новим власником  починаючи з місяця, в якому він набув право власності на 
цей об’єкт. 



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

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

       6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом 
звітного року, податок сплачується за період  з 1 січня цього року до 
початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг 
(досягне) п’яти років. 

7. Порядок сплати податку. 

7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 
зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу 
України та Податкового кодексу України. 

8. Строки сплати податку. 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації.               

9. Інші положення. 

         9.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про 
транспортний податок, регулюються відповідно до Податкового кодексу 
України із змінами та доповненнями. 

       
 

 
 
    Секретар ради                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Додаток  №3 
                                                                                           до рішення 33 сесії міської  
                                                                                           ради 8 скликання  
                                                                                           від   11.07. 2019р.    №  1935 

                      
 
                                     Положення  про єдиний податок 

                                                    
                                     1. Загальні положення. 
        1.1.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий 
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового 
кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, 
визначених Податковим кодексом України,  з одночасним веденням 
спрощеного обліку та звітності. 
        1.2.Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 
міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для 
першої та другої групи платників єдиного податку.  
       1.3.Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  
обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку встановлюються 
Податковим кодексом України. 

 
                                           2. Платники податку. 
          2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників 
єдиного податку: 
           1) перша група: які  не використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на 
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  
послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  
перевищує   300 000  гривень;   
           2) друга група:  які  здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  
населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері 
ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв:  
         - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 
осіб;  
         - обсяг доходу не перевищує   1 500 000  гривень. 

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



групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим 
для такої групи; 
             3) третя група:  фізичні особи-підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 5000000 гривень. 
         4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
                                            

3. Об’єкт  оподаткування. 
       3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до 
податкового законодавства. 
       3.2.Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку ІІІ групи є 
доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження 
підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком. 
            3.3 Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої 
групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, 
озер,ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах 
оренди. 
                           

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

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

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом 
податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 
292.3 статті 292  Податкового кодексу України. 
       4.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 
четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна 
грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, 
сіножатей,пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 



        4.3 Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 
четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 
водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 
року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 
 

5. Ставка  податку. 
5.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи 

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

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня податкового (звітного) року; 
         2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року. 
        5.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 
відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі: 
         1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з 
Кодексом; 
         2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до 
складу єдиного податку. 
        Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з 
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка 
єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу. 

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

5.5.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної 
або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного 
податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного 
податку. 

5.6.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок 
податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного 
фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у 



відсотках бази оподаткування, визначеній пунктом 293.9 статті 293  
Податкового кодексу України. 

 
6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. 

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

6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 
першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі 
заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного 
податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну 
тимчасової втрати працездатності. 
         6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 
протягом десяти календарних днів після граничного строку подання 
податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 
        6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої групп 
здійснюється за місцем податкової адреси. 
        6.5.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не 
використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного 
податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а 
також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) 
непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.  
        6.6.У разі припинення платником єдиного податку провадження 
господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від 
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження 
господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням 
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора 
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності. 
       У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 
контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 
нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 
місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 
         6.7. Платники єдиного податку четвертої групи: 
- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 
20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної 
ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  кодексу України; 
- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у  
розмірах, встановлених пунктом 295.9 статті 295  Податкового кодексу 
України.                   

 



7.Податковий період. 
          7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 
першої, другої та четвертої  груп  є календарний рік. 
          7.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 
третьої групи є календарний квартал. 
          7.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - 
підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна 
реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та 
ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший 
податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного 
за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 
         7.4. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 
господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 
державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 
оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, 
перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в 
якому відбулася державна реєстрація. 
 

8. Строк та порядок подання звітності 
про обчислення і сплату податку 

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

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

 
9.Відповідальність платника єдиного податку. 

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



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



                                                                                                      Додаток  №4 
                                                                                                       до рішення 33 сесії міської  
                                                                                                       ради 8 скликання  
                                                                                                       від 11.07. 2019р.    № 1935   
 

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

 В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового 
кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в 
межах території України осіб, які постійно не проживають на території 
України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 
 1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого 
зараховуються до місцевого бюджету. 
 
 2. Платники збору 
 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи 
без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-
територіальної одиниці, на якій діє рішення Баранівської міської ради про 
встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення. 
 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 
 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на 
території Баранівської  міської  об’єднаної територіальної громади; 
  б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 
статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або 
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать 
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 
найму; 
 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
 г) ветерани війни; 



 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
 д) діти віком до 18 років; 
   е) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню 

споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 
14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою 
фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності 
або на праві користування за договором найму. 
 
 3. Ставка збору 
 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для 
внутрішнього туризму та 5,0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 
 
 4. База справляння збору 
 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 
пункту 5 цього Положення. 

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



 
 6. Особливості справляння збору 
 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 
агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з 
дотриманням інших вимог, визначених рішенням Баранівської міської ради. 
 За один і той самий період перебування платника збору на території 
однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 
платником збору, не допускається. 
 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 
проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на 
праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 
підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 
кодексу України та рішення Баранівської міської ради. 
 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 
збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню 
такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 
 
 7. Порядок сплати збору 
 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 
щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 
або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця на підставі 
рішення Баранівської міської ради. 
 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 
відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 
нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума 
збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 
квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 
такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 
(податкового) періоду. 
 7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) 
не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний 
зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в 
органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 
         7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 
кварталу. 
 
 8. Податковий обов’язок  
 8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 
суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та 
цим Положенням. 
 8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 
збором. 



 8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно 
інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків 
передбачених Податковим кодексом України. 
 8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 
податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 
агента. 
 8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 
Податковим кодексом України. 
 
 9. Контроль 
 
 9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у 
частині справляння туристичного збору здійснює Головне управління ДФС у 
Житомирській області. 

      
 

Секретар міської ради                                               О.В.Самчук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                       № 1936 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

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

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 

до рішення 33 сесії 8 скликання 
 Баранівської міської             

ради  від 11.07.2019р.  № 1936 
 
 

1.Розпорядження № 86-од від 13.05.2019р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно-кошторисної документації » 

2.Розпорядження № 87-од від 13.05.2019р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно-кошторисної документації » 

3. Розпорядження № 92-од від 30.05.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» 

4. Розпорядження № 94-од від 03.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

5. Розпорядження № 95-од від 03.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

6. Розпорядження № 96-од від 03.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

7. Розпорядження № 98-од від 05.06.2019р. «Про затвердження 
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини 
приміщень багатофункціонального центру реабілітації з утепленням фасаду 
по вул.Звягельська,66 місто Баранівка Житомирської області» (Сантехнічні, 
електромонтажні роботи та ремонт підлоги) »  

8. Розпорядження № 101-од від 06.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

9. Розпорядження № 102-од від 06.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

10. Розпорядження № 103-од від 06.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

11. Розпорядження № 104-од від 06.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

12. Розпорядження № 105-од від 06.06.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

13. Розпорядження № 115-од від 12.06.2019р. «Про внесення змін до 
фінансового плану на 2019 рік КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
ради»  

14. Розпорядження № 125-од від 25.06.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

 
15. Розпорядження № 126-од від 25.06.2019р. «Про дозвіл на 

виготовлення проектно-кошторисної документації » 
16. Розпорядження № 127-од від 25.06.2019р. «Про внесення змін до 

міського бюджету»  
 
 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                    № 1937 
 
Про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку на 2020 рік 
на території Баранівської об’єднаної  
територіальної громади 
(регуляторний акт) 
 

      Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 
Податкового Кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
 ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком згідно з додатком 2. 
 

 2. Затвердити Положення про плату за землю на території 
БаранівськоїОТГ згідно з додатком 3 до даного рішення. 
 
 3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 
 
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

Міський голова                                                    А.О.Душко 
 
 

 
 



Додаток 1 
до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради № 1937   від 11.07. 2019 року «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади» 

 

СТАВКИ  
земельного податку 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року. 
 

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

Код 
області 

Код району 
Код  

згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана територіальна 

громада 

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

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

01.02 Для ведення фермерського господарства0,3 0,3 0,3 0,3 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

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

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

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

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

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

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

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

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

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

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

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

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

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

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

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

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,0 0,03 3,0 3,0 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

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

02.07 Для іншої житлової забудови   1,0 0,03 3,0 3,0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

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

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

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

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

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

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

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

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
просвітницького обслуговування 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

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

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

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

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

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

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

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

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

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

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

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

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

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

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

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

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

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

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

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

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

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

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

  3,0 3,0 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

  3,0 3,0 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

  3,0 3,0 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

  3,0 3,0 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

  3,0 3,0 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

  3,0 3,0 

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

  3,0 3,0 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

  3,0 3,0 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

  3,0 3,0 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

  3,0 3,0 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

  3,0 3,0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

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

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

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

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0 1,0 3,0 3,0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

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

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

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

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

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

07.04 Для колективного дачного будівництва   1,0 1,0 3,0 3,0 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

    

08.02 Для розміщення та обслуговування     



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
музейних закладів  

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

    

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

    

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

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

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

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

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

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

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

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

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

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

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

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

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

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

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

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

10.06 Для сінокосіння  1,0 1,0 3,0 3,0 

10.07 Для рибогосподарських потреб  1,0 1,0 3,0 3,0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

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

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

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

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

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

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

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

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

11 Землі промисловості 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

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

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського транспорту  

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

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту  

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

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

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

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 

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



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
транспорту  

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

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

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

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

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

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

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

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

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

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

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
і споруд телекомунікацій  

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

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

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

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

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

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

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

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

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії  

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

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

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

15 Землі оборони 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридичних
осіб 

для 
фізичних

осіб 

для 
юридичних

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил 

    

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

    

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

    

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

    

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

    

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

    

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

    

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

    

16 Землі запасу      

17 Землі резервного фонду      

18 Землі загального користування     

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

    

 
 
Секретар ради                                                                                           О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради №  1937      від  11.07. 2019 року «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади» 

ПЕРЕЛІК 
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  
кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 
 з 01.01.2020 року. 

 

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

Код 
області 

Код району 
Код  

згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

1800000000 1820600000 1820610100 
Баранівська міська об,єднана територіальна 

громада 

 

Група платників 

Розмір пільги  
(відсотків суми 

податкового зобов’язання 
за рік) 

1. Органи державної влади та органи місцевого                                        100 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, які повністю утримуються 

за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів 

2. Дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні                            100 

заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони 

здоров,я, соціального захисту, фізичної культури та  

спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів  

державного або місцевого бюджетів 

3. Комунальні підприємства та установи, створені                                     100 

міською радою 

4. Територіальні органи Державного агентства водних                              100 

ресурсів України (за землі, що знаходяться під 

меліоративними каналами та гідротехнічними 

спорудами) 

5. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських                          100 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи  

громадських організацій інвалідів 



6. Громадські організації інвалідів України, підприємства                        100 

та організації, які засновані громадськими організаціями 

інвалідів і є їх повною власністю, де протягом  

попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які 

мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних  

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати 

праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду 

не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату 

праці 

7. Інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які                                  100 

виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;  

пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких  

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів  

війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, 

визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (звільнення від сплати  

податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб, поширюється на земельні 

ділянки за кожним видом використання у межах  

граничних норм) 

 

Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради № 1937      від  11.07.2019 року «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади» 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про плату за землю  на території Баранівської міської ради 

     
    Це Положення визначає об'єкти оподаткування, платників податку, розмір ставок, 
податковий період та інші обов'язкові елементи для справляння плати за землю 
(земельного податку) на території Баранівської міської ради, визначені статтею 7 
Податкового кодексу України. 
 
1. Визначення понять 
 
1.1.  Плата за землю - обов'язковий платіж у  складі податку на майно,  що справляється у 
формі земельного податку та орендної плати   за  земельні ділянки державної та 
комунальної власності. 
1.2. Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з  власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв), а  також постійних землекористувачів. 
1.3. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий 
платіж , який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою/ далі у 
цьому Положенні – орендна плата/ 
1.4.Земельна ділянка-частина земної поверхні з установленими межами, повним місцем 
розташування, цільовим(господарським) призначенням та  з  визначеними  щодо  неї 
правами. 
1.5.Землекористувачі- юридичні та фізичні особи (резиденти  і нерезиденти) яким 
відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної 
власності, у тому числі на умовах оренди. 
1.6.Власники земельних ділянок -  юридичні та фізичні   (резиденти і нерезиденти), які 
відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а  також  територіальні 
громади та держава щодо земель  комунальної та  державної  власності  відповідно. 
1.7. Земельне поліпшення-результати будь-яких заходів, що призводять до змін якісних 
характеристик земельної ділянки та її вартості. 
1.8. Землі сільськогосподарського призначення - землі  надані для  виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
1.9. Землі сільськогосподарського  призначення для цілей  цього  Положення-землі, надані 
для виробництва сільськогосподарської продукції. 
1.10. Землі житлової та  громадської  забудови - земельні ділянки в  межах населених 
пунктів, які використовуються для розміщення  житлової забудови, громадських будівель 
і  споруд, інших об'єктів  загального користування. 
1.11. Землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать  землі 
смуг відведення залізниць під залізобетонним полотном та його облаштуванням, 
локомотивного, вагонного, колійного господарства.                                                   
1.12. Лісові землі - земельні ділянки,  на яких розташовані лісові ділянки. 
1.13. Нелісові землі - земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, 
сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, малопродуктивними землями, 
тощо. 
1.14.Несільськогосподарські угіддя - господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові 
смуги та інші захисні насадження, крім  віднесених до земель лісогосподарського 
призначення, землі під господарськими будівлями і  дворами. 
1.15. Сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті. пасовища та 
перелоги. 



1.16.Ставки земельного  податку для  цілей  цього Положення - визначений  рішенням 
Баранівської міської  ради річний розмір  плати   за одиницю площі оподаткованої  
земельної ділянки. 
1.17. Цільове  призначення земельної ділянки за призначенням, визначеними на підставі 
документації із землеустрою у  встановленому законодавством порядку. 
 
Платники земельного податку 

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

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

   1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
. База оподаткування земельним податком 
 1. Базою оподаткування є: 
 1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 

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

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

. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 
призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком 

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

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

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

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

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

. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами 
населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 

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

. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 



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

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

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

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

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

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

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

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

. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 
1. Від сплати податку звільняються юридичні особи згідно з додатком 2 до цього 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

. Особливості оподаткування платою за землю 
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування 

встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується 
на відповідній території. 

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

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

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

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

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

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

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

Порядок обчислення плати за землю 
1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 

кадастру. 
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 

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

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



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

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

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

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

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

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

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий 
орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого 
органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо: 

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні 
платника податку; 

права на користування пільгою із сплати податку; 
розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, 
зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за 
місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів 
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-
рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 
(відкликаним)". 

.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності 
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням 
прибудинкової території кожному з таких осіб: 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох 
осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, 
якщо інше не встановлено судом; 

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
частковій власності; 

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох 
юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій 
частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової 
території. 

7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму 
пільг, які надаються фізичним особам відповідно до  статті 281 Податкового кодексу 



України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і 
входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи. 

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного 
податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, 
встановленому  для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими 
керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно 
до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, 
та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять 
інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату. 

. Строк сплати плати за землю 
1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення 

права власності або права користування земельною ділянкою. 
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата 

за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або 
користуванні у поточному році. 

2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться 
контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня. 

3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 
поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами 
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому 
числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами 
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення. 

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може 
сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.  встановлюється у порядку, 
передбаченому Податковим кодексом України. 

6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні 
ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації 
права власності на таку земельну ділянку. 

7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих 
будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що 
надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки 
або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 

8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку 
сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно. 

Індексація нормативної грошової оцінки земель 
1. Для визначення розміру податку використовується нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. 
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує 
величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який 
індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених 



пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня 
поточного року, що визначається за формулою: 
Кi = І:100, 

де І - індекс споживчих цін за попередній рік. 
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується 

із значенням 115. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 

залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року 
забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну 
індексацію нормативної грошової оцінки земель. 

 
 

Секретар ради                                                                О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33  сесія  8  скликання 

 
11 липня 2019 року                                                                        № 1938 
                                              
Про затвердження Програми 
озеленення території 
Баранівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки  
 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів» враховуючи 
рекомендації постійних комісій міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
         

 1. Затвердити Програму озеленення території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (додається). 

 
 2. Затвердити заходи щодо озеленення території Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (додаються). 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на заступників 

міського голови по галузях. 
  

        
 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                 рішення 33 сесії міської   
                  ради 8 скликання    
                 11.07.2019 № 1938 

 
 
 
 
 
 

 
Програма 

озеленення території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
на  

2019-2021 роки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Баранівка 
 
 
 



 
Паспорт 
 
1. Назва програми Програма озеленення територій Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади 
 

2. Ініціатор розроблення 
Програми                                           

Баранівська міська рада 
 
 

3. Підстава для 
розроблення Програми                    

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  
 

4. Розробник Програми                    Головний спеціаліст з питань енергетики та охорони 
навколишнього середовища Баранівської міської ради     
     

5.  Відповідальний 
виконавець Програми                       

Баранівська міська рада 
 
 

6. Учасники Програми                      Баранівська міська рада, в.о. старости 
 

7. Мета Забезпечення безпечних умов відпочинку в зелених 
зонах об’єднаної територіальної громади. 
 

8. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 
 
 

9. Загальний обсяг 
фінансування, необхідних 
для Програми, всього 
- в т. ч. кошти 
міського бюджету                              

1500,0 тис. грн. 
 
 
 
1500,0 тис. грн. 
 

10. Очікувані результати 
Виконання                                         

Реалізація Програми сприятиме забезпеченню 
безпечних умов відпочинку в парках скверах, 
поліпшення екологічної ситуації та оздоровлення 
навколишнього середовища.   
 

11. Контроль за виконанням             Відділ благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Розробка Програми озеленення Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки (далі-Програма) обумовлена підвищенням ролі зелених 
насаджень у середовищі захисної, санітарно-гігієничної функцій та естетичних цінностей 
міських зелених насаджень, раціонального використання фінансових засобів, спрямованих 
на озеленення. 

 Програма включає комплекс заходів, спрямованих на вирішення питань 
збереження життєдіяльності, захисних екологічних функцій, відновлення і ландшафтно-
архітектурний благоустрій міста, які забезпечують поліпшення підтримки комфортності 
оточення життя населення ОТГ. 

 Зелені насадження на території ОТГ - це живий компонент природи, який постійно 
трансформується у просторі та часі, дерева старіють, втрачають корисні якості, з часом 
відмирають. На сьогодні велика їх частина потребує здійснення тих чи інших форм 
відновлення - капітального ремонту, повної або часткової реконструкції, обрізки. 

 Щорічно за рахунок міського бюджету в ОТГ виконуються роботи з реконструкції 
та капітального ремонту об’єктів озеленення, а також створюються нові квітники, які 
відрізняються оригінальним проектним рішенням і ретельною майстерністю їх виконання. 

Головними проблемами організації ведення озеленення ОТГ є: 

- відсутність технічної документації на парки, сквери і бульвари; 

- відсутність меж парків, скверів та бульварів; 

- відсутність нормативно-правової бази озеленення міста, яка відповідає сучасним 
економічним та правовим умовам; 

- недостатнє фінансування робіт із озеленення ОТГ; 

- переважна тенденція до зменшення площ зелених зон ОТГ. 

 
2. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Основною метою Програми є визначення заходів, спрямованих на збереження та 
відновлення зелених насаджень у місті і утримання їх у здоровому впорядкованому стані, 
поліпшення навколишнього природного середовища, забезпечення сталого розвитку та 
подальшого збереження зелених територій Баранівської міської ОТГ, а також поліпшення 
естетичного та технічного стану парків, скверів, майданчиків, вулиць ОТГ, малих 
архітектурних форм, забезпечення належного епідеміологічного та санітарного стану 
міста, відновлення та проведення реконструкції зелених зон, визначення пріоритетних 
напрямків щодо збільшення обсягів робіт із відтворення зелених насаджень і озеленення, 
створення сприятливих умов для проживання населення, збереження біологічного 
різноманіття. 

2.2. Принципами реалізації Програми є: 

- забезпечення безпечних умов відпочинку в зелених зонах ОТГ; 

- суттєве збільшення квітникового асортименту. 

2.3. Основними напрямами реалізації Програми є: 

- обрізка та видалення сухих, аварійних та фаутних дерев; 

- проведення заходів із висадження нових дерев та чагарників; 

- виконання технічної документації та визначення меж парків, скверів; 

- доведення якісних та кількісних показників зеленого господарства до нормативних; 

- заміна газонної трави; 

- влаштування квітників на площах, у скверах, парках, на узбіччях; 
3. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА 



 Парки, сквери та інші насадження загального користування є важливою складовою 
інфраструктури, які можуть розвиватися тільки за умови збереження природних ресурсів, 
що забезпечують його економічне зростання, естетичний вигляд та якість життя 
населення. 

 Більша частина зелених насаджень, парків, скверів закладалася ще у минулому 
столітті. Недостатнє фінансування комплексу робіт із благоустрою міста призвело до 
відсутності належного догляду за насадженнями, зменшення їх кількості, через що ОТГ 
стає менш привабливим для відпочинку населення і не відповідає естетичному 
призначенню. 

 У зв’язку з розвитком туризму, для поліпшення умов відпочинку населення та 
гостей міста, виникла гостра необхідність привести у належний стан парки, сквери та інші 
зелені зони відпочинку, відновити та реконструювати відповідну інфраструктуру. 

 Проблема відновлення парків, скверів тощо, доведення до нормативу кількості 
зелених насаджень, поліпшення якості інфраструктури потребують програмного 
розв’язання. 

 Розробка цільової Програми обумовлена підвищенням ролі зелених насаджень у 
середовищезахисній, санітарно-гігієнічній функціях та естетичній цінності міських 
зелених насаджень, необхідністю раціонального використання коштів, спрямованих на 
озеленення. 

 Програма визначає правові та організаційні засади озеленення, спрямовані на 
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 
 
4. ЗАХОДИ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ СТАНУ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 Основними заходами щодо стабілізації стану зеленого господарства та подальшого 
його розвитку є: 

- установлення меж для всіх видів об’єктів зелених насаджень ОТГ; 

- розробка нормативно-правової документації; 

- організація та проведення паспортизації об’єктів озеленення ОТГ; 

- розробка проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції зелених 
насаджень; 

- охорона та утримання зелених насаджень; 

- висадження в ОТГ, вздовж автомобільних доріг, парків та скверів, зелених насаджень; 

- покіс зелених зон; 

- поливання газонів, квітників, дерев; 

- проведення робіт із капітального ремонту квітників та газонів із застосуванням 
багаторічних та вічнозелених рослин і використанням якісного високодекоративного 
посадкового матеріалу; 

- упровадження новітніх технологій, методів та прийомів озеленення; 

- проведення омолоджувального, формувального та санітарного обрізування дерев; 

- висадження нових квітів, дерев, чагарників, декоративних насаджень; 

- здійснення поливання нових насаджень та тих, які вже існують; 

- проведення своєчасного знесення сухих, аварійних та фаутних дерев для запобігання 
виникнення непередбачуваних ситуацій; - здійснення заходів з розширення різноманіття 
декоративних рослин та варіантів квіткових композицій, підбір видів за часом цвітіння та 
кольоровою гамою. 
5. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
 Програма розроблена на три роки, з 2019-2021, з переліком відповідних заходів. 
Джерелом фінансового забезпечення Програми є кошти міського бюджету та інші 



джерела фінансування в установленому законодавством порядку. Загальна потреба 
фінансування Програми – 1500,00 тис.грн. 

 Координатором виконання заходів Програми є Баранівська міська рада, 
виконавцем – підприємства різних форм власності, які надаватимуть послуги з озеленення 
міста, а також які брали участь у відкритих та прозорих процедурах державних закупівель. 

Заплановані обсяги фінансування 

№ п/п Джерело 
фінансування 

Обсяги фінансування по роках Усього 
2019 2020 2021  

1. міський бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 

 Баранівська міська рада – головний розпорядник бюджетних коштів, який за 
бюджетним призначенням, затвердженим рішенням міської ради про міський бюджет, 
проводить фінансування згідно з актами виконаних робіт. 

 За підсумками року, в разі необхідності, Баранівська міська рада вносить зміни та 
доповнення стосовно виконання і фінансування програмних заходів для затвердження 
міською радою. 

 
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ 

 У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

- забезпечення життєдіяльного стану, досягнення якісного і кількісного стану зелених 
насаджень, які відповідатимуть санітарним, естетичним функціям; 

- упровадження нових прийомів та методів квітникового оформлення центральних вулиць 
міста; - приведення територій скверів, зелених зон, парків у відповідність до сучасних 
вимог; 

- поліпшення екологічної ситуації та оздоровлення навколишнього середовища; 

- поліпшення стану зелених зон ОТГ; 

- розширення асортименту посадкового матеріалу; 

- забезпечення ефективного використання фінансових коштів на реалізацію розроблених 
проектів, скерованих на формування та відновлення ландшафтів; 

- поліпшення зовнішнього вигляду Баранівської міської ОТГ та створення екологічно 
привабливих умов проживання і відпочинку мешканців та гостей ОТГ. 
 
 
 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            рішення 33 сесії міської ради  8   
       скликання від  11.07.2019 № 1938 

 
Заходи 

 щодо   озеленення території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2021 роки 

 
№ 
п/п 

Захід Виконавці Термін виконання 

1 Проводити інструктаж з правил 
техніки безпеки з працівниками. 

Інженер з охорони праці 
Оксанчук П.П 

Щоквартально 

2 Забезпечити виділення коштів для 
закупівлі спецодягу та 

спецобладнання для працівників які 
займаються зрізанням аварійних 

дерев.  

Василевський О.В До 01 грудня 2019 
року 

3 Здійснити аналіз кількості 
аварійних дерев на території ОТГ, 

які потребують негайного 
видалення в зв’язку з аварійним 

станом. 

Головний спеціаліст з питань 
енергетики та охорони 

навколишнього середовища 
відділу благоустрою та 
житлово-комунального 

господарства міської ради 

Постійно  

4 З метою підвищення кваліфікації 
працівників, які займаються 
зрізанням дерев забезпечити 
підвищення їх кваліфікації. 

Виховський С.А. До 01 грудня 2019 
року 

5 Забезпечити виділення коштів на 
закупівлю саджанців дерев, кущів, 

газонів. 

Василевський О.В До 07 грудня 2019 
року 

6 Забезпечити виділення коштів для 
закупівлі необхідного обладнання 

для догляду за зеленими 
насадженнями. 

Василевський О.В До 01 грудня 2020 
року 

7 Здійснювати моніторинг щодо 
розвитку несприятливих погодних 

умов для роботи. 

Начальник відділу 
благоустрою та ЖКГ 

Виховський С.А 
Інженер з охорони праці 

Оксанчук П.П 

Постійно 

8 Проводити інформаційно – 
роз’яснювальну роботу щодо 

виконання даних заходів. 

Начальник відділу 
організаційно кадрової роботи 

Костецька О.Д 
Провідний спеціаліст з 
інформаційної роботи 

Пилипко Л.О 
 

Протягом 
відповідного 

періоду  

 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня 2019 року                                                                         № 1939 

тридцять восьма сесія сьомого скликання 
 

Про обмеження 
використання пластикових 
пакетів на території 
Баранівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

 

 З метою збереження безпечного для існування живої і неживої природи 
навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи 
керуючись Директивою 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 
грудня 1994 року «Про упаковку та відходи упаковки» та на підставі ст. 15 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р.                     
№ 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

  1. Рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері торгівлі 
пропонувати покупцям альтернативу використанню пластикових пакетів 
(паперові пакети, торбини з тканини тощо). 

 

  2. Відділу  освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) 
організовувати інформаційно-просвітницьку роботу в закладах загальної 
середньої, дошкільної освіти, щодо негативного впливу на довкілля від 
використання пластикових пакетів та переваг використання альтернатив 
пластиковим пакетам.  

 

  3. Відділу організаційно-кадрової роботи Баранівської міської ради 
(Костецька О.Д.) постійно здійснювати висвітлення інформації про переваги 



використання альтернатив пластиковим пакетам в засобах масової 
інформації.  

 

  4. Фінансування заходів щодо організації та проведення інформаційно-
просвітницької роботи з питань обмеження використання пластикових 
пакетів здійснювати за рахунок коштів бюджету Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади в рамках реалізації цільових програм та 
коштів інших джерел не заборонених законодавством України. 

 

  5. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) 
щороку передбачати кошти у бюджеті Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади на реалізацію заходів інформаційного забезпечення 
щодо поводження з твердими побутовими відходами. 

 

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва, та охорони 
навколишнього природного середовища та на  комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 

  

 

Міський голова     А.О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
  11 липня 2019 року                                                № 1940 
 
 
Про план роботи Баранівської 
міської ради на ІІ півріччя 
2019 року 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій міської 
ради,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити план роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 
2019 року, що додається. 

 
2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради 

здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської  міської ради та 
планом роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 2019 року. 

 
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради       

Самчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.) якій 
дозволити,  при необхідності, вносити зміни до вищезазначеного Плану 
роботи міської ради. 
 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                           рішення 33 сесії 8 скликання 
                                                                                           міської ради    
                                                                                           від  11.07.2019         №                       

   
ПЛАН 

роботи міської ради на ІІ півріччя 2019 рік 
№ 

з/п 

  

  

Термін 

виконання 

Відповідальні 

      I  Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради 

 
1.  Про внесення змін та доповнень  

до міського бюджету на 2019 рік 
протягом півріччя Відділ фінансів, 

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

2. Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету в 
першому півріччі 2019 року 

 у двомісячний  
термін після 
відповідного 
бюджетного  
періоду 

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

3.  Про внесення змін та доповнень 
до рішень міської ради  

за необхідністю  Відділи міської ради 
відповідно до 
розподілу обов’язків 

4. Про затвердження розпоряджень 
міського голови 

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

5. Про хід виконання комплексної 
Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2017-2020 
роки Баранівської міської ради 

Жовтень 
 

Ошатюк Н.Б. – 
начальник відділу 

культури, сім’ї, молоді 
та спорту міської ради 

6. Про регулювання земельних 
відносин 

протягом півріччя Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних відносин та 
комунальної власності 
Баранівської міської 
ради, Комісія з питань 
земельних відносин, 
містобудування, 
будівництва та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 



7. Про виконання депутатських 
запитів та звернень, рішень 
міської ради. 

протягом півріччя Секретар ради , 
Постійні комісії 
міської ради 

8. Про результати діяльності 
Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території 
Баранівської ОТГ за І півріччя 
2019 року 

Липень-вересень Новоград-Волинська 
місцева прокуратура;,  

Комісія з питань прав 
людини, законності, 
депутатської  
діяльності і етики 

9. Про запровадження семінарів- 
навчань для  депутатів місцевих 
рад 

протягом півріччя Секретар міської ради, 

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

Грудень Секретар міської ради, 
Голови постійних 
комісій міської ради 

11.  Про план діяльності Баранівської
міської ради  з підготовки 
проектів регуляторних актів на 
2020 рік. 

Листопад-грудень  
 

 

Управління та відділи 
міської ради 

12.  Звіт про виконання цільових 
програм міської ради  

Протягом півріччя Виконавці відповідних 
програм, виконавчий 
комітет міської ради  

13 Про хід виконання міської 
(комплексної) Цільової 
соціальної Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа на 
2018-2022 роки  

Листопад-грудень Служба у справах 
дітей міської ради 

                        II Організаційне забезпечення діяльності міської ради 
1. Організаційне забезпечення  

проведення засідань постійних 
комісій міської ради 

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

2. Організаційне забезпечення 
проведення пленарних засідань 
міської ради 

відповідно до 
регламенту міської 
ради 

Секретар міської 
ради,  

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

3. Здійснення контролю за ходом 
виконання рішень міської ради 

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

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

Постійно Секретар міської 
ради,  

відділи виконавчого 



проектів рішень міської ради, 
тощо 

комітету міської ради 

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

 за підсумками 
півріччя  

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

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

 за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

7. Організація навчання депутатів 
міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

    
9. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

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

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

11. Проведення заходів з питання 
добровільного об’єднання громад 

за підсумками 
півріччя 

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

                                      III Взаємодія з територіальною громадою 
1. Проведення особистого прийому 

громадян 
за графіком Секретар міської 

ради,  депутати 
міської ради 

2. Проведення зустрічей з 
мешканцями громади, робота в 
округах 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

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

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

4.  Виконання доручень виборців, 
вивчення громадської думки 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

        
 
 

 
Секретар ради                                                                   О.В.Самчук 

 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                    № 1941 
 
Про екологічний стан 
басейну річок Хомора та Случ 

  
 Відповідно до ст. ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», звернення Новоград-Волинської районної ради від 11.05.2019 
№01-21/67, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Підримати звернення депутатів Новоград-Волинської районної ради  
щодо екологічного стану басейну річок Хомора та Случ. 

 
 2. Схвалити тексти звернень депутатів Баранівської міської ради, щодо 

екологічного стану басейну річок Хомора та Случ згідно здодатками. 
 

 3. Доручити міському голові Душку А.О. підписати тексти звернень. 
 

 4. Надіслати текст звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України.  

 
 5. Надіслати текст звернення до Генеральній прокуратурі України, 

Міністерству внутрішніх справ України, Державному бюро розслідувань. 
 

 6. Надіслати текст звернення до Житомирської та 
Хмельницької обласної державної адміністрації, Житомирської та 
Хмельницької обласної ради.  

  
 

Міський голова        А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 



 

Генеральному прокурору України 

Луценку Ю.В. 

Міністру внутрішніх справ України 

Авакову А.Б. 

Директору Державного бюро  
розслідувань 

Трубі Р.М. 

 

Звернення 
депутатів  Баранівської міської ради щодо екологічного стану басейну річок 

Хомора та Случ 
 

Ми, депутати Баранівської міської ради, стурбовані надзвичайною 
ситуацією, яка склалася  із забрудненням річки Хомора товариством з 
обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика-
Україна» в Хмельницькій області, так як річка Хомора  є лівою притокою  
річки  Случ, що протікає по території міста Баранівка та об’єднаної 
територіальної громади. 

У зв’язку із тривалим характером забруднення річки, яке триває з 
2016 року та  яке призвело до масової загибелі водних живих організмів на 
території Баранівського району Житомирської області в річках Хомора і 
Случ, що в значній мірі впливає на якість води в річці Случ на території міста 
Баранівка та об’єднаної територіальної громади, що підтверджується 
лабораторними дослідженнями води.  

Протягом декількох років триває переписка посадових осіб міської 
ради, громадських організацій щодо вжиття заходів з недопущення 
забруднень «водоносних артерій», що забезпечують водою кілька населених 
пунктів. Проте численні звернення не дають результатів.  

Черговий масовий скид промислових відходів ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика-Україна» відбувся 12.04.2019 року. В руслі Случ 
та Хомора, що протікають на території Бараніваського району, Житомирської 
області цієї ж доби було виявлено загибель риби.  

Спеціалістами Інспекції Поліського округу разом зі спеціалістами 
Держпродспоживслужби  12 квітня було відібрано проби води з річки Случ,  
де цього дня було виявлено масову загибель риби біля пропускної греблі в м. 
Баранівка Житомирської області. 

Для з’ясування причин загибелі спеціалісти вилучили зразки загиблої 
риби та доставили їх до Житомирської регіональної державної лабораторії 
державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, а проби води  до Відділу інструментально-
лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського 
округу.  

Разом з тим, державні інспектори з охорони навколишнього 
середовища виявили зниження рівня кисню по течії річки Хомора. Так, 



найнижчий рівень кисню зафіксовано у р. Хомора перед впадінням у р. Случ 
(2,3 мг/дм3), що й стало ймовірною причиною замору риби у річці Случ 12 
квітня поточного року.  

Згідно інформації Житомирського рибоохоронного патруля за 
результатами проведеного комісійного підрахунку загиблої риби на р. Случ 
12.04.2019, кількість по видах складає: сом – 100 шт., лящ – 13993 шт., короп  
– 500 шт., плітка – 9010 шт., окунь  – 1500 шт. На підставі складеного акту 
вирахувано збитки, що становлять 787212,5 грн., а сума із урахуванням 
збитків від втрати потомства складає – 20980771,9 грн. Загальна сума – 21 
767 984,4 грн. Окрім того, згідно вказаного листа, результати лабораторних 
дослідження показали, що від м. Полонне до смт. Понінки Хмельницької 
області якість води в межах норми. В той же час, у створі нижче випуску №1 
TОB «Понінківська картонна паперова фабрика - Україна» спостерігається 
погіршення якості води в річці Хомора, вміст розчинено кисню зменшується 
з 8,8 до 2,7 мг/л, хімічне споживання кисню збільшується в 4,5 рази, 
біологічне споживання кисню в 5 раз, що характеризує вплив стоків 
вищезазначеної фабрики. Якість води в прикордонному створі теж 
погіршується, перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій 
за вмістом хімічного споживання кисню в 6 раз, біологічне споживання 
кисню в 7,5 раз та вміст розчиненого кисню падає до 2 мг/л. 

Слідчими СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в 
Житомирській області  були допитані близько 20 свідків, які дійсно були 
свідками наслідків забруднення р. Случ і Хомора 12.04.2019 та масової 
загибелі риби вказаних річок. Окрім того, згідно показів останніх, вказана 
екологічна ситуація спостерігається вже протягом останніх 4-х років, а 
причиною забруднення вод річок є діяльність «Понінківської картонно 
паперової фабрики – Україна», котра здійснює скиди нечистот із очисних 
споруд за місцем свого розташування в смт. Понінка, Полонського району, 
Хмельницької області. Разом з тим, свідки вказали, що самі були очевидцями 
скиду нечистот в р.Хомора в смт. Понінка. 

За даним фактом СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ 
НП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження 
№12019060110000145 від 13.04.2019 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого чч.1 ст.242 КК України. 

Аналогічні факти мали місце щорічно на протязі останніх років. Так 
15.04.2016 року розпочато кримінальне провадження №12016060110000141 
за ознаками ч.1 ст. 242 КК України «Забруднення річок Хомора та Случ, що 
призвело до масової загибелі живих організмів». Аналогічні факти 
реєструвалися у 2017 під №12017060110000162, 2018 під 
№1201806011000212. 

Щоразу за вказаними фактами слідчими підрозділами ГУНП в 
Житомирській області розпочинались кримінальні провадження, після чого 
підслідність у них процесуальними прокурорами визначалась за слідчими 
підрозділами ГУНП в Хмельницькій області. Діяльність TОB «Понінківська 
картонна паперова фабрика - Україна» продовжується, винні особи в 
забрудненні річок Хомора та Случ до кримінальної відповідальності не 
притягнуті. 



25,26,27 квітня 2019 року TОB «Понінківська картонна паперова 
фабрика - Україна» продовжила скиди нечистот із очисних споруд в                         
р. Хомора. 

02.05.2019 року жителями, громадськими організаціями, депутатами 
міських та районних рад Новоград-Волинського міста та району, Баранівки 
міста та району в друге було перекрито  рух автотранспорту на 
автомобільному шляху міжнародного значення Київ — Чоп.  

В разі не зупинення роботи TОB «Понінківська картонна паперова 
фабрика - Україна» громадськість налаштована до більш радикальних дій, на  
які органи місцевого самоврядування вплинути не зможуть. 
Враховуючи викладене вище вимагаємо: 
 1. Провести перевірку роботи слідчих підроздів ГУНП в Хмельницькій 
області, щодо бездіяльності в розслідувані вище зазначених кримінальних 
справах. В разі закриття кримінальних проваджень відновити їх. 
 2. Створити спільну слідчо-оперативну групу слідчих підрозділів 
ГУНП в Житомирській та Хмельницькій областях щодо забруднення річок 
Хомора та Случ, що призвело до масової загибелі живих організмів. 
          Звернення прийнято на 33 черговій сесії  міської  ради 8 скликання  11 
липня 2019 року. 
 За дорученням депутатів  міської  ради 
 
 

Міський голова      А.О.Душко 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Голові Верховної Ради України 
Парубію А.В. 
 

Прем'єр – міністру України  

Гройсману В.Б. 

 

 
Звернення 

депутатів  Баранівської міської ради щодо   екологічного стану 
басейну річок Хомора та Случ 

 
Відповідно до Конституції України, чинного законодавства України 

кожний громадянин має право на безпечне для його життя та здоров'я 
навколишнє природне середовище, вільний доступ до інформації про стан 
навколишнього природного середовища, участь у публічних слуханнях або 
відкритих засіданнях з питань впливу діяльності підприємств на навколишнє 
природне середовище. 

Депутатами міської ради неодноразово було порушено проблему 
забруднення ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» річок 
Случ та Хомора, що призвело до важких наслідків погіршення здоров’я 
жителів навколишніх сіл і міст, вимирання флори і фауни водойм, знищення 
навколишніх ґрунтів. Ми стурбовані погіршенням стану здоров’я своїх дітей, 
а також екології.  У жителів прилеглих до річок територіальних громад 
фактично відібрано право на чисте довкілля. 

Ми, депутати міської ради обурені критичною ситуацією, щодо 
забруднення ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» та 
констатуємо, що діяльність суб’єкта господарювання є такою, що 
перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне 
середовище та інших їх екологічних прав. ТОВ «Понінківська картонно-
паперова фабрика-Україна» знаходиться на території Хмельницької області, 
але забруднення довкілля поширюється на три області через які протікає 
річка Случ: Хмельницьку, Житомирську та Рівненську.   

  Органи місцевого самоврядування, громадські організації 
неодноразово зверталися з 2016 року до органів державної влади, щодо 
вжиття заходів припинення скидів забруднюючих хімічних речовин у річку 
Хомора. Проте численні звернення не дають результатів. 

    Річки Случ і Хомора, які ще кілька років тому були зариблені і де 
вирувало життя, зараз повністю мертві. Там не можна ні купатися, ні поїти 
худобу. Хімічні показники катастрофічні. Через злочинну халатність 
власників підприємства та бездіяльність Хмельницької влади, цілі регіони 
Хмельницької, Житомирської і Рівненської областей знаходяться на межі 
екологічної катастрофи.  

Черговий викид промислових відходів із Понінківської фабрики 
Хмельницької області у річки Хомору та Случ було здійснено 12 квітня 2019 
року.  



12 квітня поточного року фахівці державної екологічної інспекції 
Поліського округу підтвердили факт масової загибелі риби у річках та взяли 
проби води для аналізів.  

Разом з тим, державні інспектори з охорони навколишнього 
середовища виявили зниження рівня кисню по течії річки Хомора. Так, 
найнижчий рівень кисню зафіксовано у р. Хомора перед впадінням у р. Случ 
(2,3 мг/дм3), що й стало ймовірною причиною замору риби у річці Случ 12 
квітня поточного року.  

Згідно інформації Житомирського рибоохоронного патруля за 
результатами проведеного комісійного підрахунку загиблої риби на р. Случ 
12.04.2019, кількість по видах складає: сом – 100 шт., лящ – 13993 шт., короп  
– 500 шт., плітка – 9010 шт., окунь  – 1500 шт. На підставі складеного акту 
вирахувано збитки, що становлять 787212,5 грн., а сума із урахуванням 
збитків від втрати потомства складає – 20980771,9 грн. Загальна сума – 21 
767 984,4 грн. Окрім того, згідно вказаного листа, результати лабораторних 
дослідження показали, що від м. Полонне до смт. Понінки Хмельницької 
області якість води в межах норми. В той же час, у створі нижче випуску №1 
TОB «Понінківська картонна паперова фабрика - Україна» спостерігається 
погіршення якості води в річці Хомора, вміст розчинено кисню зменшується 
з 8,8 до 2,7 мг/л, хімічне споживання кисню збільшується в 4,5 рази, 
біологічне споживання кисню в 5 раз, що характеризує вплив стоків 
вищезазначеної фабрики. Якість води в прикордонному створі теж 
погіршується, перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій 
за вмістом хімічного споживання кисню в 6 раз, біологічне споживання 
кисню в 7,5 раз та вміст розчиненого кисню падає до 2 мг/л. 

Державне агентство водних ресурсів України намагалося через суд 
позбавити підприємство дозволів на спеціальне водокористування, проте 
Волинський окружний адміністративний суд відмовив  агентству, не 
вбачаючи необхідності позбавляти підприємство дозволів на скиди 
мотивуючи це тим, що згідно акту Державної екологічної інспекції у 
Хмельницькій області, приписи щодо усунення порушень видавалися та їх 
вимоги виконано. Порушень вимог природоохоронного законодавства на 
ТОВ «ПКПФ-Україна» під час проведення перевірки з 14.02.2018 по 
15.02.2018 інспекцією не виявлено. 

25,26,27 квітня 2019 року TОB «Понінківська картонна паперова 
фабрика - Україна» продовжила скиди нечистот із очисних споруд в                         
р. Хомора. 

Щоразу за вказаними фактами слідчими підрозділами ГУНП в 
Житомирській області розпочинались кримінальні провадження, після чого 
підслідність у них процесуальними прокурорами визначалась за слідчими 
підрозділами ГУНП в Хмельницькій області. Діяльність TОB «Понінківська 
картонна паперова фабрика - Україна» продовжується, винні особи в 
забрудненні річок Хомора та Случ до кримінальної відповідальності не 
притягнуті. 

19.06.2018 року та 02.05.2019 року жителями, громадськими 
організаціями, депутатами міських та районних рад Новоград-Волинського 
міста та району, Баранівського району в друге було перекрито  рух 



автотранспорту на автомобільному шляху міжнародного значення Київ — 
Чоп.  

В разі не зупинення роботи TОB «Понінківська картонна паперова 
фабрика - Україна» громадськість налаштована до більш радикальних дій, на 
які органи місцевого самоврядування вплинути не зможуть. 

Враховуючі викладене вище просимо: 

 - провести перевірку роботи Державної екологічної інспекції у 
Хмельницькій області та Департаменту екології та природних ресурсів 
Хмельницької обласної державної адміністрації щодо бездіяльності в 
забрудненні річок Хомора та Случ TОB «Понінківська картонна паперова 
фабрика - Україна». 
 Звернення прийнято на 33 черговій сесії  міської  ради 8 скликання  11 
липня 2019 року. 
 За дорученням депутатів  міської  ради 
 
 
 

Міський голова      А.О.Душко 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         В.о. голови 

Житомирської обласної  державної 
адміністрації  
Лагуті Я.М. 
 
В.о. голови 
Хмельницької обласної  державної 
адміністрації  
Кальніченку В.І. 
 
Голові 
Житомирської обласної  ради                
Ширмі В.В. 
 
Голові 
Хмельницької обласної ради                 
Загородному М.В. 

 
Звернення 

щодо   екологічного стану басейну річок Хомора та Случ 
 

Відповідно до Конституції України, чинного законодавства України 
кожний громадянин має право на безпечне для його життя та здоров'я 
навколишнє природне середовище, вільний доступ до інформації про стан 
навколишнього природного середовища, участь у публічних слуханнях або 
відкритих засіданнях з питань впливу діяльності підприємств на навколишнє 
природне середовище. 

     Забруднення р. Хомора продовжується з сторони Хмельницької області 
стоками ТОВ «Понінківська картонна-паперова фабрика – Україна» понад 
три роки, що призвело до масової загибелі водних живих організмів на 
території Баранівського району Житомирської області в річках Хомора і 
Случ, що в значній мірі впливає на якість води в річці Случ на території 
Новоград-Волинського району, що підтверджується лабораторними 
дослідженнями води. 

 У зв’язку з цим 02.05.2019 у м. Новоград-Волинський Житомирської 
області з ініціативи громадськості було перекрито трасу Київ-Чоп. 

 Слід зазначити, що захід не залишив байдужими громадськість 
Рівненської та Хмельницької областей, які були присутні, що фактично 
перетворило його у широкомасштабні міжобласні заходи.  

 Громадськими організаціями було порушено проблему забруднення 
ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» річок Случ та 
Хомора, що призвело до важких наслідків погіршення здоров’я жителів 
навколишніх сіл і міст, вимирання флори і фауни водойм, знищення 
навколишніх ґрунтів. Учасники зібрання стурбовані погіршенням здоров’я 
своїх дітей, а також жителів прилеглих до річок територіальних громад, які 
вболівають за чистоту довкілля.   



 Ми, депутати Баранівської міської ради  глибоко стурбовані критичною 
ситуацією, щодо діяльності ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-
Україна» та констатуємо, що суб’єкт господарювання є таким, що 
перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне 
середовище та інших  екологічних прав. ТОВ «Понінківська картонно-
паперова фабрика-Україна» знаходиться на території Хмельницької області, 
але забруднення довкілля поширюється на три області через які протікає 
річка Случ: Хмельницьку, Житомирську та Рівненську. 

 Графік будівництва очисних споруд затверджений  минулим  спільним 
засіданням  Житомирської і Хмельницької регіональних  комісій  з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій не дотримуються. 
Скиди продовжуються та спричиняють сильне забруднення річок, як 
наслідок – загибель риби на суму 21млн. 767тис.984 грн. 

 З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення районів, попередження ускладнення екологічної ситуації при 
підвищенні температури в літній період,  розповсюдження інфекційних 
кишкових захворювань,     враховуючи, що забруднення річки Хомора 
значною мірою відбувається внаслідок діяльності суб’єктів господарської 
діяльності, які розташовані на території Хмельницької області, повноважень 
районної державної адміністрації та контролюючих органів, які діють у 
межах району, недостатньо для вжиття оперативних заходів щодо 
запобігання забруднення річки, тому звертаємось до: 

     -голів Житомирської  і Хмельницької ОДА;  
    -голів Житомирської і Хмельницької обласних рад, терміново 

провести  в  смт.  Першотравенськ  спільне засідання  Житомирської і 
Хмельницької регіональних  комісій  з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, включивши  в склад голів Житомирської і 
Хмельницької обласних рад та членів профільних постійних комісій щодо 
питання  зупинки підприємства ТОВ «Понінківська картонно-паперова 
фабрика-Україна» до реконструкції очисних споруд. 

   Про час і дату просимо повідомити на  електронну адресу:  
   bmeriya@ukr.net; тел. (04144)4-20-35. 

   В разі не зупинення роботи ТОВ «Понінківська картонно-паперова 
фабрика-Україна»  громадськість налаштована до більш радикальних дій, на  
які органи місцевого самоврядування  вплинути не зможуть. 
 Звернення прийнято на 33 черговій сесії  міської  ради 8 скликання  11 
липня 2019 року. 
 За дорученням депутатів  міської  ради 
 
 

Міський голова      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
         

 



      Прем'єр – міністру України  
Гройсману В.Б. 

 

 
Звернення 

депутатів  Баранівської міської ради щодо   екологічного стану 
басейну річок Хомора та Случ 

 
В смт Понінка Хмельницької області розташоване та здійснює свою 

діяльність ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна», яке 
починаючи з лютого 2016 року робить скиди в р.Хомора. 14.04.2016 року 
було виявлено масову загибель риби та бобрів в р. Случ (р. Хомора впадає в 
р. Случ в районі с. Стара Гута, Баранівського району, Житомирської області). 
10.05.2017 знову було зафіксовано  погіршення екологічного стану річок 
Хомора та Случ, що супроводжувалося зміною запаху води, появою загиблої 
риби та маслянистої речовини на дні річок. 09.06.2017 року відбулося спільне 
засідання Хмельницької та Житомирської Регіональних комісій техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під час якої були розроблені 
спільні заходи щодо запобігання забруднення річок Хомора та Случ (копія 
протокольного рішення №6/7 від 09.06.2017 року додається). Однак 12 та 30 
квітня 2019 року знову було виявлено масову загибель риби в р. Случ. 
Відповідно до експертного висновку Науково-дослідної лабораторії 
порівняльної біохімії і молекулярної біології Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка забруднення річок здійснюється 
саме ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна» (копія 
висновку додається). Доведено, що складники забруднення води є типовими 
для відходів індустріального виробництва, а їх дія здійснюється тривалий 
час, що створює небезпеку для споживачів води та екосистеми. 

Враховуючи вище викладене, просимо Вас терміново скликати 
Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій на якій заслухати: 
 1. Звіт про виконану роботу Хмельницької та Житомирської 
регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій; 
 2. На виконання Постанови Верховної Ради України від 16.05.2019 
№2723 «Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні 
річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської 
областей» здійснити подання Президенту України щодо визнання басейну 
річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької 
області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської 
області зоною надзвичайної екологічної ситуації. 
 Звернення прийнято на 33 черговій сесії  міської  ради 8 скликання  11 
липня 2019 року. 
 За дорученням депутатів  міської  ради 
 
 

Міський голова      А.О.Душко 
 

               



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
 

11 липня 2019 року                                                                     № 1942 
 
Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік» за І квартал 2019 року 
 
 
          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного 
розвитку України», заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської 
ради Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 
рік» за І квартал 2019 року, міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» за І квартал 2019 року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
продовжити роботу по їх виконанню. 

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

 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 
       до рішення 33-ої сесії Баранівської 
       міської ради 8  скликання   
       від 11 липня 2019 року  № 1942 

 
Звіт  про виконання «Програми соціального і економічного 

розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік»  

за І квартал 2019 року 
 
             З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та 
його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та 
заходів Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської 
об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік. 

      Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та 
інфраструктури населених пунктів Баранівської територіальної громади. 
             Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради   
забезпечено  стабільність на території ради по основним напрямкам 
забезпечення життєдіяльності ОТГ. 
 

Бюджет громади  
 
Дохідна частина бюджету громади на 2019 рік сформована на підставі 

чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і 
податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної 
дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, 
неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та 
державного бюджету. 

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади 
є доходи від місцевих податків і зборів ( податок з доходів фізичних осіб, 
земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, 
податок на нерухоме майно тощо). 

                                                                                                        (грн.) 
№ 
п/п 

Доходи бюджету ОТГ за І квартал 2019 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 8 624975 
2 Податок на прибуток підприємств 70 491 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
930 439 

4 Акцизний податок 260 992 
5 Податок на майно 1 370 524 
6 Єдиний податок 3 109 545 
7 Плата за надання адміністративних послуг 215 610 
8 Державне мито 12 561 

 



В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні 
надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів 
міського  бюджету. 

В І кварталі 2019 року отримано трансфертів в  сумі 41 457 798 грн. 
 
Органи місцевого самоврядування 
 
В І кварталі 2019 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень 

установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з 
питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності 
Баранівської  об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх 
повноважень, постійно розміщується відповідна інформація про свою 
діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. Будь-які 
фінансові дії відображаються в електронній системі публічних закупівель 
ProZorro та Е-Дата. 

На утримання органів місцевого самоврядування в першому кварталі 
здійснено видатків на загальну суму 2 905 013 грн. , з них видатки становлять 
на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 572 249 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  62 031грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 52 573 грн.; 
- видатки на відрядження – 8 196 грн.; 
- оплата комунальних послуг 201 354 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  8 610 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 211 566 грн.,  з 

них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 17 92 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради -13 043 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на 

земельній дiлянцi комунальної власності в с.Рогачiв) – 180 514 грн. 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території 
Баранівської ОТГ. 

 
Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перший квартал 

2019 року витрачено 1 043 393 грн. з них видатки становлять на: 
- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 886 524 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  32869грн.; 
- оплата комунальних послуг 130 000 грн.; 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття 

від населення та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, 
прилеглих територій до магазинів та інших закладів комерційного 
призначення.  



Доходи за І квартал 2019 року становлять 384 884 грн., з них: 
-  за вивіз сміття від населення 180 876 грн.; 
-  за вивіз сміття від юридичних осіб та підприємців 136 828 грн. 
-  від оренди торгового місця 10 638 грн.; 
-  від оренди приміщення  816 грн.; 
- інші доходи  55 726 грн. 
 

       Дані кошти були використані на придбання ПММ, господарських товарів 
та на оплату електроенергії. 

Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку 
протиожеледними матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 005 грн. 
Придбано щебеневої суміші на суму 43 080 грн. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

проводяться роботи по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках 
водопровідних мереж, які мають значний термін експлуатації. 

Протягом звітного періоду проводились роботи по заміні відсутніх та 
зруйнованих кришок (люків) на каналізаційних та водопровідних колодязях, 
роботи по ревізії та ремонту насосного обладнання. 

Баранівською міською радою в І кварталі 2018 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 33 400 грн. 

 
Освіта 

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 13 загальноосвітніх,  1 
позашкільний заклади освіти та міжшкільний ресурсний центр. Станом на 
01.01.2019 року в громаді функціонує  8 закладів дошкільної освіти з 
режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 5-дитячі садки) та 6  
малокомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Мережа закладів 
загальної середньої освіти громади складається з ОНЗ «Баранівська 
гімназія», 4 шкіл І-ІІІ ст., 8 шкіл І-ІІ ст. 

Касові видатки загального фонду за І квартал 2019 року складають 19,9 
млн. грн. з них освітня субвенція 9,5 млн. грн.  Видатки спеціального фонду 
3,1 млн. грн. 

Проводяться роботи по реалізації проекту з капітального ремонту-
термомодернізації ОНЗ «Баранівська гімназія», на сьогодні роботи 
виконуються та у найближчий час завершаться. 

За кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток окремих територій (За сприянням народного депутата Литвина 
В.М.) придбано комп’ютерну техніку у Баранівську ЗОШ І-ІІ ст., 
Смолдирівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму  52 тис. грн., також використано кошти 
місцевого бюджету у вигляді спів фінансування (1%). 

Велика робота проведена по загальноосвітніх та дошкільних закладах 
щодо організації та виконанні поточних ремонтів, а саме: 

- системи водопостачання та водовідведення в ОНЗ «Баранівська 
гімназія» - 75,6 тис. грн.; 



-  гідрохімічне очищення системи опалення в ОНЗ «Баранівська 
гімназія» - 200,0 тис. грн.; 

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 

тис. грн.. 
      Придбано набори для першокласників на суму 16,2 тис. грн.; 
автозапчастин для поточного ремонту шкільних автобусів та госптоварів для 
забезпечення діяльності закладів освіти Баранівської ОТГ на суму 200,0 тис. 
грн. 
 

Соціальна сфера 
 

1. На прийом в Центр надання соціальних послуг звернулося – 171 
громадянин.   

2. Співпрацювали з в.о. старости, медичними закладами громади з метою 
виявлення  Осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і 
потребують послуг центру. 

3. Станом на 01.04.2019 р. на постійному обслуговуванні перебуває  286 
одиноких пристарілих громадян, із них:  

227 – на безкоштовному обслуговуванні; 
59 -  на платному обслуговуванні. 

4. Ведеться робота по виявленню громадян громади, які потребують 
надання  соціально - побутових послуг (62 резерв). 

5. Працівниками Центру постійно здійснюються перевірки по дільницях з 
метою обстеження матеріально-побутових умов проживання 
підопічних, стану здоров’я, вивчення  потреб та  надання якісних 
соціальних послуг соціальними робітниками.  

6. Ведеться контроль по забезпеченню підопічних твердим паливом, 
користуються:  твердим паливом - 140 чол., газом -144 чол.,  
електрокаміном - 2 чол.  

7. Постійно на контролі питання щодо справності та очистки пічних 
опалень. 

8. Проведено роз’яснювальну роботу із підопічними щодо припинення 
стихійного спалювання трав. 

9. Ведеться контроль щодо оформлення та отримання  субсидій для 
підопічних на різні види палива. 

10. Проводиться робота по прийняттю звітів соціальних робітників, за 1 
квартал надано  31837 послуг, із них: - 361 платну послугу  на суму  - 
10876,8  грн.  

11. Видано 83 довідки в УПСЗН.      
     12. Медичними сестрами надано  2527 соціально - медичних послуг для 191 
чол. 
         13. Соціальним робітником з комплексного ремонту надано 178 послуг, а 
саме: 128 послуг для 36 підопічних (порізка,порубка дров; чистка садків; 
дрібний ремонт та ін.);  - 
УСЗН – 50 послуг. 
      14. Проведено медичними сестрами роботу щодо сезонних хвороб. 



15. Постійно проводиться інформаційно-консультативна робота з питань 
оформлення          
 різних видів допомог.  

16. Видано гуманітарної допомоги в кількості 12476 одиниць. 

За 1 квартал забезпечено засобами гігієни 267 чол. в кількості 3276 одиниць. 
      17. Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу (3 рази) від:  

                -  МБФ «Олива» в кількості: -  4938 одиниць (1575 кг.) – січень 
місяць, 
                - 476 одиниць (400 кг.) – лютий місяць, 
                - 4113 одиниць ( 2150 кг.) – березень місяць. 
За 1 квартал отримано МБФ «Олива» – 9527 одиниць (4125 кг.). 
                  -  Коростенської філії МБФ «Відкрите серце» (1 раз) в кількості 
3685 одиниць (2000 кг.). 
Разом отримано (4 рази) 13212 одиниць  (6125 кг. ). 
 

18. Надано допомогу для 7 – ми осіб, які проживають на території ОТГ та 
опинилися в складних життєвих обставинах (поновлення програми 
реабілітації - 1 чол., переоформлення групи інвалідності – 1 чол., 
проходження медичного обстеження – 2 чол., оформлення матеріальної 
допомоги – 2 чол., оформлення субсидії – 1 чол.).  

19. Проведено роботу щодо оформлення пакету документів для влаштування 
в будинки-інтернати осіб, які опинилися в СЖО та потребують 
постійного стороннього догляду. Влаштовано 2 - х осіб, із них: - 1 чол. в 
геріатричний пансіонат с. Іванівка, - 1 чол. в Бердичівський будинок-
інтернат. 

Рішенням сесії Баранівської міської ради від 11.05.2018 року №1151 
створено службу у справах дітей Баранівської міської ради зі статусом 
юридичної особи (державна реєстрація 01.06.2019 року). 

Рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
31.05.2018 року №98 створено Комісію з питань захисту прав дітей при 
виконавчому комітеті міської ради. 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено 
розгляд 31 питання щодо: 

- встановлення днів та годин спілкування з малолітньою дитиною - 1 
- визначення місця проживання малолітніх дітей - 1 
- доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав - 3 
- надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 

право власності або право користування яким мають діти -5 
- надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування/зміна статусу - 4 
- призначення опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування - 2 
- стану утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 8 
- про продовження функціонування прийомних сімей – 4 



- про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які 
перебувають в СЖО - 1 

        Станом на 24.06.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
міської ради перебуває: 

 52 дитини, позбавленої батьківського піклування 
 19 дітей-сиріт 
 38 дітей із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх 
батьківських обов’язків 

Проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиць та кризова 
сім’я».  

       В рамках міської програми планується придбання житла у липні місяці 
для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 
 
Надання адміністративних послуг. 

Рішенням 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24 січня 
2019 року №1589 до існуючого переліку послуг ЦНАПу додатково   було 
затверджено ще 39 послуг: 2 – Баранівського районного управління  
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, 35 – 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Баранівської міської ради, 2 - відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Баранівського районного 
управління юстиції у Житомирській області.  

Для надання послуг щодо державної реєстрації актів цивільного стану 
адміністраторам Центру надається, на підставі належним чином оформлених 
документів, доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 
що з 11.02.2019 року, згідно Наказу Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану» від 29.08.2018 року № 2825/5  
впроваджено в промислову експлуатацію доопрацьоване програмне 
забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян в частині 
можливості подання через ЦНАП заяв на отримання відповідних послуг. 

За період з січень-травень 2019 року громадянам надано 2247 послуг. 
ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна» тобто 

прийом документів та видача результатів послуг здійснювалась виключно 
через адміністраторів центру. 

Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території 
об’єднаної громади здійснює державну політику у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державну реєстрацію 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та Положенням про 
службу. 

За І квартал 2019 року реєстраційною службою надано 2140 
адміністративних послуг, у т.ч.: 

  у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 193 осіб; 



 знято з реєстрації місця проживання 237 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –583; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації 

будинків -744; 
 видано будинкових книг -292;  

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
 підприємців проведено державну реєстрацію: 
         - 20 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 12,  у яких місце 
проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 3  юридичних осіб, у т.ч. 2- здійснюватимуть діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  
у тому числі змін до установчих документів юридичної особи –34; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-
32, у т.ч. 22 особи, у яких місце проживання зареєстроване на території  
Баранівської ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації – 1, 
місце розташування на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 1 рішення про припинення юридичної особи шляхом 
реорганізації. 
          

Культура 
 
Мережа закладів культури Баранівської ОТГ, складає 38 установ: 20 

сільських клубних закладів, Баранівський міський будинок культури 
ім.А.Пашкевича, 14 сільських бібліотек, Баранівська бібліотека для дорослих 
та дітей, Баранівський історико-краєзнавчий народний музей (2 відділи: 
музейних цінностей з фарфору; етнографії смт. Полянка), школа мистецтв.  

 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний» і 
які в цьому році підтвердили звання «народний»: 

- Народний аматорський хор «Прислуч»  
- народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
- народний духовий оркестр 

пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно 
приймають участь  в різноманітних заходах громади, обласних та 
всеукраїнських виставках. Всі ці майстри є активними членами  творчої 
спілки «Розмай». Завдяки їй було охоплено виставковою діяльністю майстрів 
народної творчості Баранівської громади.  
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є 
активними учасниками масових заходів місцевого значення, обласних, 
Всеукраїнських  та міжнародних фестивалів, конкурсів. 
        Проведено наступні   культурні заходи, а саме: 
Благодійний вечір колядок 
Виставка «Різдвяний вернісаж» 
Свято «Водохреща» 
Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності 



Покладання квітів до пам’ятного знаку жертв Голокосту 
Мистецький захід для дітей з особливими потребами «від Різдва до Різдва» 
Покладання квітів з нагоди Дня народження А.Пашкевича 
Концертна програма до Дня Святого Валентина 
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям 
Концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 
Урочисте відкриття дошки «Туристичні маршрути Баранівської ОТГ» 
Мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
Святковий концерт до дня 8Березня за участю артистів обласної філармонії 
Урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 
Брали участь в обласному фестивалі «Маланка Фест» ( фольк. колектив 
«Льонок») 
          На проведення даних заходів було профінансовано видатків на загальну 
суму 33184,91 грн. 
  
         По спортивних заходах: 
Проведено 11 місцевих змагань в яких взяли участь 385 чоловік  
Взяли участь в 14 обласних змаганнях , де кількість учасників  120 чоловік. 
На проведення даних заходів витрачено  24020,91 грн 
  
           На міському стадіоні встановлено  інформаційне табло, передане 
благодійно та придбано для нього біжучий рядок (вартість рядка становить 
11950,00 грн) 
 

Охорона здоров’я 
 
Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 

Первинна ланка  
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради надає першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.  До 
складу КНП «Центр ПМСД»  Баранівської  міської ради входять: 

- лікарські амбулаторії  ЗПСМ -5; 
- ФП – 14. 

Всього працює 92 чол. , з них лікарів 21 чол.  
Кількість населення яке обслуговується  23 452 чол.. Станом на 01.04.2019 
року підписано 21 543 декларації із населенням ( 1098 декларацій підписано 
у і кварталі 2019 року). 
     В І кварталі 2019 року придбано меблі на суму 199,868 тис. грн., 
автомобіль вартістю 199,998 тис. грн. , БФП на суму 87,653 тис. грн. ( в т.ч. 
за кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток окремих територій 25,0 тис. грн.) 
 

Вторинна ланка  
 Станом на 01.01.2019р. в Баранівській КЦРЛ медичну допомогу 
надають: 42 лікарі, 7 зубних лікарів, 113 середнього медичного персоналу, 54 
молодшого медичного персоналу.  



                   КЦРЛ представлена районною поліклінікою з потужністю 350 
відвідувань в день та стаціонарними відділеннями на 155 ліжок, з них: 

 терапевтичні – 30 ліжок (із них кардіологічних – 15 ліжок); 
 інфекційні дорослі – 5 ліжок 
                    дитячі – 10 ліжок;  
 хірургічні – 25 ліжок; 
 травматологічні – 15 ліжок; 
 пологові - 20 ліжок; 
 гінекологічні – 15 ліжок; 
 неврологічні – 20 ліжок; 
 педіатричні – 15 ліжок. 

 
        в І кварталі 2019 року проведено ремонт санвузлів терапевтичного 
відділення на суму 24702,56 грн. 
 
  Землеустрій громади. 

Протягом 1 півріччя 2019 року в сфері будівництва, архітектури та 
земельних відносин: 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки для 
містобудівних потреб в межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в 
смт.Полянка Баранівського району Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Молодіжна,12 в селі Рогачів 
Баранівського району Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка 
Житомирської області для уточнення місця розміщення об’єкта 
реконструкції по вулиці Звягельській,17 (Баранівська загальноосвітня школа 
№2 імені О.Сябрук) та зупинки громадського транспорту»; 

- проведено аналітичну роботи щодо укладених договорів оренди землі 
та укладання соціальних угод, стану виконання зобов’язань за ними, 
укладання додаткових угод до чинних договорів в частині зміни розміру 
орендної плати; 

- завершується формування єдиного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на 
квартирному обліку; 

- укладено 19 угод про соціальне партнерство на суму 432,6 тис. грн.; 
- постійно проводиться контроль за використанням та охороною земель 
комунальної форми власності, додержання землевласниками та 
землекористувачами земельного та екологічного законодавства, 
встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до 
їх цільового призначення та умов надання; 



- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного 
земельного законодавства України на території громади, оперативне 
інформування компетентних органів про будь-які випадки порушення 
земельного законодавства на території громади; 
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок 
у користування із земель комунальної форми власності відповідно до 
Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для 
оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 
- ведення земельно-кадастрової документації в розрізі 
землекористувачів та власників земельних ділянок на території 
громади. 
 

         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного 
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» розпочато будівництво комплексу будівель ринку 
органічної продукції, а саме: 

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру у м. Баранівка»; 

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. 
Рогачів». 

        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою 
установи є розробка т 
а сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади ( 
далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для 
проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та інших ресурсів, 
інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з містами 
побратимами та донорськими організаціями. 

 
Інші субвенції 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ 
були в І кварталі 2019 року виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 50,2 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» -18,0 тис. грн. 

 
На  виконання програм: 

- ГО «ТМР Смолка» для зариблення водойм – 50,0 тис. грн.; 
- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 

самообслуговування – 10,6 тис. грн. 
 
 
Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 

 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня 2019 року                                                       № 1943 
 

 
Про передачу матеріальних цінностей з  балансу    
Баранівської міської ради на баланс відділу культури,  
сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
 
 
          Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б. № 124 від 21.06.2019р. щодо передачі 
матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу 
культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, керуючись ст.25, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1.Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради, а саме:  
          - Прапор м.Баранівка з атласу 100*150см з бахромою - 1 шт 
          - Прапор державний – 1 шт 
          - Тумби підставки під прапори – 2 шт 
 
    2. Провести процедуру приймання передачі зазначених матеріальних 
цінностей та оформити акт приймання-передачі згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня 2019 року                                                     № 1944 
 
 
Про списання непридатних транспортних засобів     
з  балансу Баранівської міської ради 
 
 
          Розглянувши лист начальника відділу благоустрою та житлово-
комунального   господарства   Баранівської міської  ради  Виховського С.А. 
№2701 від 25.06.2019р. щодо списання непридатних транспортних засобів, 
які знаходяться на балансі Баранівської міської ради, керуючись ст.26, ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1. Надати дозвіл на списання транспортних засобів, непридатних для 
подальшого використання, які знаходяться на балансі Баранівської міської 
ради, а саме:  
         1) Автомашини  ГАЗ 53 «Б», інвентарний №10500002, реєстраційний 
номер 1496 ЖИН, 1981 року випуску, первісною вартістю 3372 грн, 100-
відсотковий знос; 
         2) Автомобіля ЗІЛ-ММЗ 4502, інвентарний №10500015, реєстраційний 
номер АМ2305ВЕ, 1990 року випуску, первісною вартістю 10793 грн, 100-
відсотковий знос; 
         3) Трактора ДТ-75 НХ гусеничного, інвентарний №10500021, 1989 року 
випуску, первісною вартістю 5759 грн, залишкова вартість-1529,18 грн; 
         4) Автомобіль ГАЗ 5314 бортовий, інвентарний №10500023, 
реєстраційний номер АМ  3317ВЕ, 1992 року випуску, первісною вартістю 
7285 грн, 100-відсотковий знос. 
    2. Провести процедуру списання та оформити акти списання основних 
засобів згідно вимог чинного законодавства. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня 2019   року                                                                     № 1945 
 
Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт дорожнього  
покриття від буд. №1 вул. Першотравнева –  
площа Волі – буд. №14 вул. Звягельська    
в м. Баранівка Житомирської області» 
 
 
 
           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок    «Капітальний 
ремонт дорожнього  покриття  від буд. №1 вул. Першотравнева – площа Волі 
– буд. №14 вул. Звягельська   в м. Баранівка Житомирської області», згідно з 
«Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. 
№560 та пп.3 п.4 Ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI, міська рада: 

 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 
дорожнього  покриття  від буд. №1 вул. Першотравнева – площа Волі – буд. 
№14 вул. Звягельська   в м. Баранівка Житомирської області»  на суму 
1499,975  тис. грн.  
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В., на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
 

11 липня 2019  року                                                                     № 1946 
 
Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт  
дорожнього покриття по вул. Звягельська   
від буд. 35 до буд. №138 в м. Баранівка  
Житомирської області» 
 
 
 
           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок    «Капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вул. Звягельська  від буд. 35 до буд. №138 в 
м. Баранівка Житомирської області», згідно з «Порядком затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560 та пп.3 п.4 Ст. 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-
VI, міська рада: 

 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул. Звягельська  від буд. 35 до буд. №138 в м. 
Баранівка Житомирської області»  на суму 1467,304  тис. грн.  
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В., на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                     № 1947 
 
Про списання непридатних  
основних засобів з балансу  
відділу освіти Баранівської міської ради 
 
        Відповідно  до ст. 26, ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою списання непридатних для подальшого 
використання основних засобів,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємства та сфери послуг, міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської 
міської ради непридатний основний засіб - дерев’яну огорожу із штахет і 
прогонів інвентарний №10330014 довжиною 502 м погонних загальна 
вартість якої становить 3341,31 грн. (Три тисячі триста сорок одна гривня 
тридцять одна копійка), яка знаходиться на обліку у Явненській 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Баранівської міської ради за адресою: с. 
Явне, вул. Лісничевська, 7. 
 2. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської 
міської ради непридатний основний засіб – зелені насадження (ясен - 1 шт., 
черемха - 1 шт., яблуня – 1 шт., клен – 1 шт., осика – 1 шт., береза – 8 шт.) 
інвентарний №101700004 загальна вартість яких становить 2691,78 грн. (Дві 
тисячі шістсот дев’яносто одна гривня сімдесят вісім копійок), які 
знаходиться на обліку у Полянківському дошкільному навчальному закладі 
«Ялинка» Баранівської міської ради за адресою: смт. Полянка, вул. Шкільна, 
9. 
 3. Затвердити акти списання груп основних засобів. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Баранівської міської ради з питань діяльності 
виконавчих органів ради Н.В. Кокітко та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко  
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    33 сесія   8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                № 1948                                           
 
 
Про затвердження структури та  
загальної чисельності  
працівників управління соціального  
захисту населення Баранівської  
міської ради в новій редакції 
 
 

Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 
частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону України 
,,Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою організаці\ роботи 
багатофункціонального центру реабілітації на території ОТГ,  підвищення 
ефективності роботи управління в період деінституалізації  системи 
інтернатних закладів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради в новій 
редакції (додаток 1). 

2. Начальнику управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради (Цицюра В.О.) забезпечити виконання цього рішення у частині 
оформлення трудових відносин з працівниками управління у відповідності з 
чинним законодавством України, внести зміни до штатних розписів та 
кошторисів.  

3. Рішення 30 сесії 8 скликання № 1794 від 10.05.2019 року « Про 
затвердження структури та загальної чисельності працівників управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради в новій редакції» 
визнати  таким, що втратило чинність. 

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



Додаток 1 
 до рішення 33 сесії  
 8 скликання міської ради  
 від 11.07.2019  № 1948  

 
Структура та загальна чисельність працівників  

управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Найменування посади Кількість штатних 
одиниць 

 Керівництво 
 Начальник управління 1 
 Інспектор з питань праці та соціально-трудових відносин  1 
 Інспектор з кадрів 1 
   Разом: 3 
 Центр надання соціальних послуг  
 Заступник начальника управління – директор центру  1 
 Фахівець із соціальної роботи II категорії  4 
 Фахівець із соціальної роботи  2 
 Соціальний робітник  29 
 Соціальний робітник з комплексного ремонту  2 
 Сестра медична  2 
 Водій  1 
 Прибиральник службових приміщень 1 
   Разом: 42 
 Відділ бухгалтерського обліку  
 Головний бухгалтер  1 
 Бухгалтер 2 
   Разом:   3 
 Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення  
 Начальник відділу 1 
 Спеціаліст  1 
 Інспектор 1 
   Разом:  3 
 Багатофункціональний центр реабілітації 
 Реабілітолог 1 
 Дефектолог  1 
 Практичний психолог 1 
 Масажист 1 
   Разом:  

 
4 

 Всього:  
 

55 

 
 
 
Секретар міської ради            О.В.Самчук  
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                         №  1949 
 
Про внесення змін до  Положення  
про управління соціального захисту  
населення Баранівської міської ради  
та затвердження його в новій редакції. 
 
 
 У зв’язку з організацією надання реабілітаційних послуг на території 
громади, забезпечення ефективної роботи по адмініструванню усіх видів 
соціальної підтримки населення, керуючись ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до Положення про управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради та затвердити його в новій редакції, що 
додається. 
 
 2. Рішення 23 сесії 8 скликання  Баранівської міської ради №1313 від 
16.08.2018 року «Про внесення змін до  Положення про управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради» визнати таким, що 
втратило чинність. 
 
 3. Уповноважити начальника  управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) подати документи для 
державної реєстрації змін до відомостей про управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради, що містяться в єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.  
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 
                                                                              
 
 



 
        Затверджено 
                                                                      рішення 33 сесії 8 скликання  
                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                      від 11.07.2019р.  № 1949 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

                              Про управління соціального захисту населення 

                              Баранівської  міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Баранівка 
2019 рік 

 



                                  
 

   І. Загальні положення. 
 

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

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, наказами Мінсоцполітики та МОЗ України, актами інших 
центральних органів та місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

1.3. Засновником Управління є Баранівська міська рада (далі - 
Уповноважений орган), яка здійснює контроль за його діяльністю. 

          1.4. Управаління не є платником податку на  прибуток. 
1.5. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно  для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямків діяльності, визначених цим Положенням. 

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

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

1.8. Скорочена назва:  УСЗН Баранівської міської ради. 

1.9. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. 
Соборна, 12.    

 

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

2.4. Кошторис та штатний розпис затверджує Баранівська міська рада. 

                  
                     ІІІ. Основні завдання Управління. 



Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної 
соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального 
захисту населення, а саме: 
1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту 
населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення 
рівності прав чоловіків та жінок, , протидії торгівлі людьми, виконання 
програм і здійснення заходів у цій сфері; 
2) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної 
роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу 
сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, відділів, 
служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; 
3) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів 
щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та 
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне 
сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем 
проживання, перебування; 
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для 
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури; 
5) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних 
такими, що пропали безвісти) військовослужбовців; 
6) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 
7) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів 
війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома до влаштування в 
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому; 
8) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг 
особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
9) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 
законодавством; 
10) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість 
населення у порядку, встановленому законодавством; 
11) виконання інших повноважень у сфері соціального захисту населення, 
визначених ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

ІV. Майно Управління 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

V. Фінансово-господарська діяльність Управління. 
 

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

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

5.3. Джерелами фінансування є бюджет Баранівської міської ради, 
державний бюджет, добровільні внески, гранти, кредитні кошти.  

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



 
VІ. Структура Управління. 

 

6.1.  До складу Управління6 входять такі структурні підрозділи: 
6.1.1. Центр надання соціальних послуг. 
Центр надання соціальних послуг створений для надання соціальних 

послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і 
потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах 
стаціонарного, тимчасового або денного перебування.  

Центр надання соціальних послуг може надавати  соціальні послуги та 
допомогу малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, які спрямовані на 
підтримку їхньої життєдіяльності і соціальної активності. 

Діяльність центру надання соціальних послуг надання соціальних 
послуг повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають 
соціальні послуги.  

Центр надання соціальних послуг має печатку зі своїм найменуванням, 
штампи та бланки. Центр надання соціальних послуг не є юридичною 
особою. 

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

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

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

населення. 
Відділ адміністрування соціальної підтримки всіх видів соціальної 

підтримки населення створений для організації роботи по прийому 
документів по всіх видах соціальної підтримки населення по місцю 
проживання отримувачів  такої підтримки та координації роботи з УПСЗН 
Баранівської РДА. 

Відділ адміністрування соціальної підтримки всіх видів соціальної 
підтримки населення не є юридичною особою. 

6.1.4. Багатофункціональний центр реабілітації. 
Багатофункціонувальний центр реабілітації створений для надання 

послуг з реабілітації громадянам, які потребують даних послуг.  
Діяльність багатофункціонувального центру реабілітації повинна 

відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають такі послуги.  
Багатофункціонувальний центр реабілітації  може мати печатку зі своїм 

найменуванням, штампи та бланки. Багатофункціонувальний центр 
реабілітації не є юридичною особою. 

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

У разі необхідності, за рішенням Уповноваженого органу, можуть 
створюватися інші підрозділи, в т.ч. з правом юридичної особи, діяльність 
яких спрямована на надання соціальних послуг чи виконання повноважень, 
встановлених законодавством України у сфері соціального захисту та 
соціальної підтримки. 



6.3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади розпорядженням міського голови  Баранівської міської 
ради, яке затверджується рішенням сесії відповідної ради. 

6.3.2. Посаду начальника Управління може займати особа, яка має 
вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного професійного спрямування, 
стаж роботи за фахом, на державній службі або в органах місцевого 
самоврядування на керівній посаді не менше як 3 роки. 

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

персональну  
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, 

забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, 
визначає ступінь відповідальності працівників,  затверджує посадові 
обов’язки заступника директора, завідувачів відділень, інших працівників 
Управління; 

- координує діяльність структурних підрозділів Управління; 
- подає до Баранівської міської ради пропозиції щодо штатного розпису 

та кошторису витрат Управління; 
- укладає договори, діє від імені Управління і представляє його 

інтереси; 
- розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого 

кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення; 
- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 
працівників Управління;  
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Управління;  
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 
- розробляє і подає на затвердження Баранівської міської ради проект 

положення про Управління; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Управління.  
6.4. Управління має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка 
використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 
3.2. цього Положення та поліпшення матеріально-технічної бази Управління.
  

6.5. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, 
пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів  
Управління, ревізія фінансово-господарської діяльності Управління 
проводяться відповідно до законодавства України. 

 
                      VІІ. Припинення діяльності Управління. 
 

7.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або 
ліквідація Управління здійснюється за рішенням Баранівської міської ради 
або суду відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення 



про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який 
прийняв вішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України. 

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 
повноваження по управлінню Управлінням. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Управління і подає на затвердження органу, який 
призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних 
відносинах з Управлінням, що ліквідується, повідомляється про його 
ліквідацію у письмовій формі. 

7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за 
рішенням Баранівської міської ради має бути передано іншій неприбутковій 
організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету. 

7.5. Ліквідація Управління вважається завершеною, а юридична особа  
такою, що ліквідована і припинила свою діяльність з моменту внесення 
запису про це до державного реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову 
відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з цивільним 
законодавством. 

7.6. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам, які 
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства України. 

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

 

VІІІ . Прикінцеві положення. 

 

8.1. Положення про Управління затверджується Баранівською міською 

радою.  

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

 

Секретар ради                                                                О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                 № 1950   
 
 
Про внесення змін до рішення 29  
сесії 8 скликання від 12.03.2019  
року №1772 
 
 Відповідно до звернення в.о. головного лікаря  комунальної 
центральної районної лікарні Баранівської міської ради від 24.06.2019р. 
№514, протоколу засідання комісії з припинення Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради від 19.06.2019р.,  керуючись пунктом 30 частини 
першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Внести зміни до рішення 29 сесії 8 скликання від 12.03.2019 року 
№1772 «Про припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, а саме: 
 1.1. Пункт 5 викласти в наступній редакції: «Встановити строк 
заявлення кредиторами своїх вимог до Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні 6 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення  
щодо припинення Баранівської комунальної центральної районної лікарні   
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 
 1.2. У додаток 2 виклавши його  в новій редакції (додається). 
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 30 сесії 8 скликання 
від 10.05.2019р. №1807 та  п.6 рішення 29 сесії 8 скликання від 12.03.2019 
року №1772. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 



      Додаток 2 
до рішення 33 сесії 8 
скликання   міської ради  
від 11.07.2019  № 1950 

 
 
Порядок та строки проведення припинення Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  
 

№ 
з/п 

Заходи з припинення Термін 
виконання 

1 2 3 

1 

Подання необхідних документів  органу реєстрації для внесення 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відповідного запису про 
прийняте рішення щодо припинення Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради.  
Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах 
масової інформації повідомлення про  припинення Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  

Протягом 3-х 
робочих днів з 
дати прийняття 

рішення 

2 

Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо 
виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про 
припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні  

До 01.10.2019 

3 
Проведення повної інвентаризації майна та коштів Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні  

До 01.10.2019 

4 

Складення передавального акта, який повинен містити 
положення про правонаступництво комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради щодо майна, прав та 
обов’язків Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оскаржуються сторонами 

До 01.10.2019 

5 
Подання на затвердження Баранівською міською  радою 
передавального акта  

До 01.10.2019 

6 

Подання документів для державної реєстрації припинення 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні (разом з 
пакетом документів на створення комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради  

Жовтень 2019р. 

 
 
Секретар ради                                 О.В.Самчук 
 

 
 
 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                   № 1951 
 
Про надання дозволу  на передачу 
приміщення клубу за адресою: 
с.Іванівка, вул. Гагаріна, 38 з балансу 
відділу культури, сім'ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради на 
баланс комунальної установи 
«Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради 

 

       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши  звернення директора КУ «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради щодо передачі на 
баланс приміщення сільського клубу за адресою: с.Іванівка,  вул.Гагаріна, 38, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань житлово – комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг,   міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Надати дозвіл на передачу приміщення клубу за адресою с.Іванівка,  
вул.Гагаріна, 38 з балансу відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради на баланс комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради. 

         2. Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
спільно з  КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради провести процедуру прийому-передачі зазначеного 
приміщення та затвердити акт приймання – передачі  відповідно до вимог  
чинного законодавства. 

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

 
 

 Міський голова                                                                             А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                             № 1952 
 
Про надання дозволу  на передачу 
майна з балансу комунального 
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» на баланс 
комунальної установи «Баранівська 
комунальна центральна районна 
лікарня» 

 

       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши  звернення головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»  Баранівської міської ради щодо передачі з  балансу  меблів, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань житлово – 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг,   міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на передачу майна (меблі: набір «Леся» - 1 шт., 
антрисолі – 2шт., стіл однотумбовий – 2шт., тумбочки – 1шт.) з балансу 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» на баланс комунальної установи «Баранівська 
комунальна центральна  районна лікарня». 

         2. КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради спільно з  КУ 
«Баранівська КЦРЛ»   провести процедуру прийому-передачі зазначеного 
майна та затвердити акт приймання – передачі  відповідно до вимог  
чинного законодавства. 

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

 
 

 Міський голова                                                                            А.О.Душко 

 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                          №  1953 
 
Про надання дозволу на 
організацію та проведення 
конкурсу на право  оренди 
нерухомого майна 

 

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», відповідно до рішення 21 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади», з метою ефективного та раціонального 
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 
звернення Воронухи Д.С. щодо надання  в  оренду частини   нежитлового 
приміщення  за адресою: м.Баранівка, вул.Тищика, 5, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл Баранівській міській раді на оголошення конкурсу на 

право оренди частини нежитлового приміщення  площею 7,5 м.кв., 
розташованого за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 
м.Баранівка, вул. Тищика, 5.   

 
      2. Затвердити звіт №4\7807 від 21.06.2019 року про незалежну оцінку 
нежитлового приміщення загальною площею 7,5 м.кв., розташованого за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул. 
Тищика, 5, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 16367,00 
гривень (шістнадцять тисяч триста шістдесят сім гривень 00 копійок ) без 
врахування ПДВ, незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної 
діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 

 
3. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, опублікувати в газеті „Баранівські факти” та 
оприлюднити на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 



 
4. Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору 

заключити договір оренди з переможцем конкурсу та надати на погодження 
міському голові.  

 
5.Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
 
 

 Міський  голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня  2019  року                                                                    № 1954 
 
Про затвердження звіту про незалежну  
оцінку нежитлового приміщення 
 
              Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», відповідно до рішення 21 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади», з метою впорядкування орендних відносин, 
підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності та 
необхідністю затвердження незалежної оцінки вартості   нежитлового 
приміщення  сільського клубу площею 16,3 кв.м., розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с.Климентіївка, вул. Центральна, 
28 та встановлення розміру орендної плати, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити звіт №4\7811 від 21.06.2019 року про незалежну оцінку 
нежитлового приміщення загальною площею 16,3 м.кв., розташованого за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Климентіївка, вул. 
Центральна,28, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 
22928,00 гривень  (двадцять дві тисячі дев’ятсот двадцять  вісім гривень 00 
копійок ) без врахування ПДВ, незалежна оцінка якого була виконана 
суб’єктом оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 
 
    2. Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                          А.О.Душко 

  
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    33 сесія   8 скликання 

 
11 липня 2019  року                                                                  № 2027                                      
 
Про внесення змін до рішення 29 сесії 8 скликання 
від 12.03.2019 року № 1761 «Про внесення змін  
до переліку  об’єктів, які фінансуються за  
рахунок субвенції з державного бюджету  
місцевим  бюджетам на здійснення  заходів 
соціально-економічного розвитку окремих  
територій» 
 

Заслухавши інформацію начальника  управління соціального захисту 
населення  Баранівської міської ради Цицюри В.О., відповідно до статті 26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до рішення 29 сесії 8 скликання від 12.03.2019 року № 
1761 «Про внесення змін до переліку  об’єктів, які фінансуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету  місцевим  бюджетам на здійснення  заходів 
соціально-економічного розвитку окремих територій»,  а саме: 

1.1. Абзац  2 пункту 1 першої колонки після слів «Житомирської 
області» доповнити словами «(друга черга)» . 

  
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                                                 А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    33 сесія   8 скликання 

11 липня  2019 року                                                                 №  2028                                         
 
Про виготовлення проектно-кошторисної  
документації управлінням соціального захисту  
населення Баранівської міської ради 
 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради, відповідно до статті 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою продовження ремонтних 
робіт та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації 
на об’єкт: «Капітальний ремонт частини приміщень багатофукціонального 
центру реабілітації по вул.Звягельська, 66 місто Баранівка Житомирської 
області (внутрішнє опорядження стін та стелі, монтаж дверних прорізів та 
вентиляції)». 

 
2. Доручити начальнику управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради укласти дговір на розроблення проектно-
кошторисної документації. 

 
        3. Розроблену проектно-кошторисну документацію подати на  
затвердження згідно вимог чинного законодавства. 
 

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

 
  

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                  №  2029 
 
Про припинення діяльності 
Баранівського міжшкільного 
ресурсного центру Баранівської 
міської ради 

 

 
      Відповідно до  статей  26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 104,105,110,111 Цивільного кодексу 
України, Статуту Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради,  з метою оптимізації управління суб’єктами 
господарювання комунальної форми власності в умовах децентралізації, 
враховуючи рекомендації робочої групи створеної  розпорядженням міського 
голови № 113-од від 12.06.2019, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Припинити діяльність Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру Баранівської міської ради, код ЄДРПОУ 42344983, що знаходиться за 
адресою: 12701, Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, 
вул. Звягельська, будинок 7-Е шляхом її ліквідації. 
 
 2. Утворити ліквідаційну комісію по припиненню  діяльності 
Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради 
шляхом ліквідації та затвердити  її склад згідно з додатком 1. 
 
 3. Затвердити Порядок припинення діяльності Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради шляхом ліквідації 
(додаток 2). 
 
 4.   Доручити ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових 
заходів передбачених вимогами чинного законодавства  України щодо 
ліквідації Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської 
міської ради. Уповноважити голову ліквідаційної комісії подати документи 
до державного реєстратора для внесення рішення до Єдиного державного 
реєстру про припинення діяльності Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру Баранівської міської ради шляхом ліквідації 
 

 5. Голові ліквідаційної комісії не пізніше дня прийняття рішення про 
ліквідацію попередити в установленому порядку відповідно до законодавства 



про працю України працівників Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру Баранівської міської ради про звільнення у зв’язку з  ліквідацією 
Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради, 
забезпечивши дотримання їх соціально-трудових гарантій у порядку 
визначеному законодавством. 

 
 6. Відділу фінансів Баранівської міської ради передбачити кошторис 
для забезпечення ліквідації Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради. 
 
 7.  Встановити, що кредитори можуть заявити свої вимоги протягом 
двох місяців з дня оприлюднення повідомлення  про ліквідацію 
Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізовує 
державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб- підприємців. 
 

 8. Голові ліквідаційної комісії забезпечити в установленому порядку 
опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації 
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації 
повідомлення про рішення щодо ліквідації із зазначенням інформації про 
порядок і строки заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що 
ліквідується. 

 
 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А). 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до рішення 33 сесії 8 скликання міської 
ради від  11.07.2019   №  2029 
 

СКЛАД 
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Баранівського міжшкільного 

ресурсного центру Баранівської міської ради 
шляхом ліквідації  

 
Голова комісії: 
Бабій Ольга Олександрівна 

в.о. директора Комунальної установи 
«Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр Баранівської міської ради» (паспорт 
серія ВМ № 271150 виданий Баранівським 
РВ УМВС України в Житомирській області 
18 грудня 1996 р.; прописана по вул. 
Леваневського, 53/1; м. Баранівка; 
Житомирської області.  
і.к. 2721115945) 

Члени комісії: 
 
Сєдих Наталія Михайлівна 

Бухгалтер КУ«Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр Баранівської міської ради» 
(і.к. 3036914748) 

Марценюк Наталія Іванівна Юристконсульт юридичного сектору 
Баранівської міської ради (і.к. 3481612584) 

Лашевич Марина Геннадіївна Методист відділу освіти Баранівської 
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Додаток  2        
                                                                      до рішення Баранівської 33 сесії 8  
               скликання міської  ради  
               від  11.07.2019         № 2029 
 

ПОРЯДОК  
припинення діяльності Баранівського міжшкільного ресурсного центру 

Баранівської міської ради 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Даний Порядок припинення діяльності Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради (далі – Порядок) 
застосовується для проведення ліквідації Баранівського міжшкільного 
ресурсного центру Баранівської міської ради. 

1.2. Ліквідація Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради здійснюється ліквідаційною комісією по 
припиненню Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської 
міської ради (далі – ліквідаційна комісія) створеною Баранівською міською 
радою. 

1.3. З дати прийняття рішення про припинення діяльності установи до 
Ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами 
установи. 

 
2. ПОРЯДОК РОБОТИ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 
2.1. Ліквідаційна комісія в своїй діяльності керується Конституцією 

України, Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», даним Порядком, іншими нормативно-правовими актами. 

2.2. Кількісний та персональний склад ліквідаційної комісії 
визначається за рішенням Баранівської міської ради. 

2.3. У своїй діяльності ліквідаційна комісія підпорядкована, підзвітна 
та підконтрольна голові  Баранівської міської ради та Баранівській міській  
раді. 

2.4. Роботу ліквідаційної комісії організовує її голова згідно із планом 
роботи, складеним на підставі Цивільного та Господарського кодексів 
України та даного рішення Баранівської міської ради. 

2.5. Засідання ліквідаційної комісії правомочне, якщо в ньому беруть 
участь не менше половини від загальної кількості членів комісії. 

2.6. Рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю 
голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження 
ліквідаційного балансу – більшістю голосів від загального складу комісії. 

2.7. Рішення оформлюються протоколом, який підписує голова та 
члени ліквідаційної комісії. У випадку наявності окремих думок, член 
комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу. 

2.8. Організація роботи ліквідаційної комісії покладається на голову 
комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати 



свої повноваження з інших причин його функції виконує заступник голови 
комісії. 
 
3. ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ БАРАНІВСЬКОГО МІЖШКІЛЬНОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 3.1. Процес ліквідації Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради розпочинається з дати набрання чинності даного 
рішення. 

3.2. Ліквідаційна комісія забезпечує подання протягом трьох робочих 
днів з дати набрання чинності рішення документів до державного 
реєстратора для внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
рішення Баранівської міської ради  про припинення діяльності Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради відповідно до 
вимог частини 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

3.3. Строк заявлення вимог кредиторів шляхом подачі письмових заяв, 
претензій до Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської 
міської ради становить два місяці з дати публікації оголошення про 
ліквідацію установи.  

3.4. Рішення про ліквідацію оприлюднюється  в газеті «Баранівські 
Факти» та на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради Житомирської 
області. 

3.5. Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх можливих заходів 
щодо виявлення кредиторів та письмово повідомити їх про припинення 
Баранівського міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради. 

3.6. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення 
Баранівської міської ради про припинення діяльності Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради, ліквідаційна 
комісія зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення 
дебіторської заборгованості установи та письмово повідомити кожного з 
боржників про припинення юридичної особи в установлений законодавством 
строк. 
 3.7. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності 
заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до 
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, ліквідаційна 
комісія забезпечує своєчасне надання Баранівській державній податковій 
інспекції Новоград-Волинського управління ГУ ДФС у Житомирській 
області, Управління Пенсійного фонду України в м. Баранівському районі 
Житомирської області, фондів соціального страхування визначених 
законодавством документів Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради. 

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія 
складає та подає вищезазначеним органам звітність за останній звітний 
період. 



3.8. Ліквідаційна комісія проводить інвентаризацію Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради та після 
закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний 
ліквідаційний баланс Баранівського міжшкільного ресурсного центру 
Баранівської міської ради, що включає відомості про склад майна, перелік 
пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та подає його на 
затвердження Баранівською міською радою. 

3.9 Здійснити заходи щодо звільнення працівників Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради в зв’язку з 
ліквідацією згідно законодавства. 

3.10. Ліквідаційна комісія проводить виплати грошових сум 
кредиторам установи у порядку черги, встановленої статтею 112 Цивільного 
кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, 
починаючи з дня його затвердження. 

3.11. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс, подає його на затвердження Баранівській 
міській раді. Після затвердження ліквідаційного балансу Баранівською 
міською радою ліквідаційна комісія подає його до Баранівської державної 
податкової інспекції Новоград-Волинського управління ГУ ДФС у 
Житомирській області. Разом із ліквідаційним балансом ліквідаційна комісія 
подає на розгляд сесії Баранівської міської ради пропозиції щодо подальшого 
використання майна підприємства, що залишилося після розрахунків із 
кредиторами. 

3.12. Ліквідаційна комісія здійснює заходи щодо зняття Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру Баранівської міської ради  з податкового 
обліку, обліку в Пенсійному фонді та фонді соціального страхування, 
закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який 
використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації 
юридичної особи, а документи, які підлягають обов'язковому зберіганню, 
передає до архівної установи. 

3.13. Ліквідаційна комісія забезпечує подання державному 
реєстраторові документів, передбачених, частини 13 статті 17 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» для проведення державної 
реєстрації з припинення діяльності Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру Баранівської міської ради в установлений законодавством строк. 

 
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
4.1. Робота ліквідаційної комісії закінчується після завершення 

процедури ліквідації установи та отримання повідомлення про проведення 
державної реєстрації припинення державної реєстрації установи. 

4.2. Документація роботи ліквідаційної комісії передається до 
Баранівської міської ради відповідно до встановленого порядку з діловодства 
для зберігання. 

 
 

Секретар ради                                                                                      В.О. Самчук 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                           № 2030 
 
 
Про створення Комунального підприємства  
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр»  
 
               
         Відповідно до рішення робочої групи створеної розпорядженням 
міського голови № 113-од від 12.06.2019, з метою виконання зобов’язань 
взятих перед Європейським Союзом міською радою при підписанні 
Грантового Договору ENI/2017/392-857 від 29.12.2017 року, які полягають в 
сприянні розвитку малого та середнього бізнесу в ОТГ шляхом організації 
роботи технічних коворкінгів (виробництво швейних, столярних виробів та 
виробів на 3-Д принтері, а також вирощування рослин в теплиці), ст. 78 
Господарського кодексу України, керуючись ст. 17, ст. 26,  ст. 42, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1 Створити Комунальне підприємство «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр». 
 
 2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр» (додається). 
 
 3. Визначити місцезнаходження Комунального підприємства 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» за адресою: 12701, 
Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, вул.. Звягельська, 
будинок 7-Е. 
 
 4. Доручити міському голові Душку Анатолію Олександровичу укласти 
контракт з директором Комунального підприємства «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр». 
 
 5. Директору Комунального підприємства «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр» провести реєстрацію даного підприємства у відповідності 
до чинного законодавства України. 
 
 6. Надати право міському голові у міжсесійний період: 



 - встановлювати директору  Комунального підприємства «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр» посадовий оклад у разі зміни розміру 
мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України; 
 - здійснювати фінансовий контроль за діяльністю та використанням 
коштів комунального підприємства «Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр»; 
 - погоджувати тарифи на послуги, що реалізуються Комунальним 
підприємством «Баранівський міжшкільний ресурсний центр»; 
погоджувати фонд оплати праці та інші видатки, структуру, чисельність та 
штатний розпис працівників Комунального підприємства «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр».  
 
 7. Передати в оперативне управління Комунального підприємства 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» нежитлове приміщення за 
адресою: 12701, Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, 
вул.. Звягельська, будинок 7-Е, а також обладнання (швейне, столярне, 3-Д 
принтер тощо) та теплицю, які придбані за кошти гранду ЄС. 
 
 8. Директору Комунального підприємства «Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр» оформити акт приймання-передачі майна відповідно до 
чинного законодавства України. 
 
 9. Встановити розмір статутного капіталу Комунального підприємства 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» в сумі 500 грн. (п’ятсот 
гривень нуль копійок). 
 
 10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А). 
 
 
Міський голова                                                                               А.О. Душко  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня  2019 року                                                                         № 2031 
 
Про надання дозволу Баранівській комунальній 
центральній районній лікарні на передачу в  оренду 
 нежитлових приміщень, що знаходяться  
у комунальній власності  Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  громади 
        
      Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  відповідно до рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження Положення про оренду 
комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні Шатровського І.В. щодо  передачі 
в оренду нежитлових приміщень,   міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати згоду Баранівській комунальній центральній районній лікарні 
 передати в оренду приміщення реєстратури на першому поверсі поліклініки 
загальною площею 32,5 кв.м., другий поверх поліклініки загальною площею 
670,9 кв.м., приміщення гаража загальною площею 80,03 кв.м., приміщення 
сарая загальною площею 48,04 кв.м., за адресою м. Баранівка вул. 
Звягельська 66, комунальному некомерційному підприємству «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради , 
терміном на 2 роки 11 місяців з 01 липня 2019 року по 31 травня 2022 року, з 
оплатою 1 (одна) грн. в рік без ПДВ.    
      
      2. Головному лікарю Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні   заключити договір оренди відповідно до чинного законодавства. 
  
       3. Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 


