
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
13.08.2019                                                                                                                              № 179 

 

Про затвердження розпорядженння  
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від  08.08.2019р.  №  165-од «Про утворення 
комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 році буде спрямовано субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання  житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа», що додається. 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 13.08.2019 р. № 179 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

08.08.2019                                                                                                               № 165-од 
 
Про утворення комісії з визначення напрямів та 
об’єктів, на які у 2019 році 
буде спрямовано субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання  житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа 
 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання у 2019 
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№ 616: 

1. Утворити комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 році буде 
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, та затвердити її склад згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 
році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додається). 

 
3. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) дане розпорядження внести 

на затвердження виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови Кокітко Н.В. 
 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко  
 



 

 

Додаток  
до розпорядження міського голови 
від 08.08.2019 №165-од 

 
 

Положення 
про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 році  

буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

          1. Комісія з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 році буде спрямовано 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при 
виконавчому комітеті міської ради, який утворюється на період дії субвенції. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, 
указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, в тому числі постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання у 2019 
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» (зі змінами постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№ 616), цим Положенням. 

3. Головою Комісії є заступник міського голови, заступником голови Комісії – 
начальник служби в справах дітей міської ради. До складу Комісії входять представники 
стуктурних підрозділів міської ради. 

4. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних 
підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

5. Основною формою роботи Комісії є засідання. Рішення про проведення засідання 
приймає голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник. 

6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 
дві третини її складу.  

7. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів і заносяться до 
протоколу, який підписується головою та членами Комісії, та подається виконавчому 
комітету міської ради для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше 
ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.  

8. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

9. Повноваження Комісії:  
- формування потреби і підготовка відповідних пропозицій щодо спрямування 

субвенції; 
- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію; 
- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 



 

 

- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку; 
- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження 

такого майна протягом останніх п’яти років; 
- з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що 

зберігалося за нею; 
- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), 

складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні»; 

- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову 
компенсацію. 

10. Рішення щодо визначення відповідних об’єктів та заходів приймається Комісією 
до 15 серпня бюджетного року відповідно до пункту 8 Порядку. 

11. Голова, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі на 
громадських засадах. 

12. Розпорядником субвенції за місцевими бюджетами є:  
1) в частині виконання проектних, будівельно-ремонтних робіт, нового будівництва, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних: 

управління соціального захисту населення міської ради. 
2) в частині придбання житла/виплати грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: 
управління соціального захисту населення міської ради. 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до розпорядження міського голови 
від 08.08.2019 №165-од 

 
 

СКЛАД 
комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 році  

буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 
 

Кокітко Наталія Володимирівна - перший заступник міського голови, голова 
комісії; 

Кучинська Інна Володимирівна - начальник служби у справах дітей міської 
ради, заступник голови комісії; 

Юзькова Олена Миколаївна - провідний спеціаліст відділу містобудування 
та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради, секретар 
комісії 

Цицюра Володимир 
Олександрович 

- начальник соціального захисту населення 
міської ради; 

Шевчук Олена Григорівна 
 

- начальник відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради 

Лисюк Ірина Іванівна - завідувач юридичного сектору міської ради 
Дерев’янчук Григорій 
Олексійович 

- провідний спеціаліст містобудування та 
архітектури відділу містобудування та 
архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради 

Куцан Людмила Леонідівна  - керуючий справами виконкому міської ради 
Щавлінська Тетяна Іванівна - начальник реєстраційної служби міської ради 
Строєв Ігор Миколайович - депутат міської ради 
Муравський Володимир 
Євгенович 

- в.о.старости Кашперівського старостинського 
округу 

   
 
 
 
 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 РІШЕННЯ 
 

виконавчого комітету 
 
13.08.2019                                                                                                                        № 180                                                                                                   
 
Про затвердження протоколу засідання комісії 
  

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання 
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2019 № 616), виконавчий комітет міської ради 

  
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити протокол засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 
році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що додається. 
 
2. Начальнику управління соціального захисту населення (Цицюра В.О.) надіслати копію 
рішення виконавчого комітету розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого 
рівня. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                 А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 13.08.2019 № 180 

 
 

Протокол №1 
засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів на які у 2019 році буде 

спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа від 12.08.2019 року 

 
Всього членів комісії – 11 осіб  
Присутніх на засіданні - 8: 
Кокітко Н.В. – перший заступник міського голови, голова комісії 
Кучинська І.В. – начальник служби у справах дітей міської ради, заступник голови 

комісії 
Цицюра В.О. – начальник управління соціального захисту населення міської ради 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності міської ради 
Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради 
Куцан Л.Л. – керуючий справами виконкому 
Щавлінська Т.І. – начальник реєстраційної служби міської ради 
Строєв І.М. – депутат міської ради 

  
 Порядок денний: 
 1. Про формування потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа/визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. 

 
I.СЛУХАЛИ: 

 Кучинську І.В., начальника служби у справах дітей міської ради, заступника голови 
комісії про те, що постановою КМУ від 26.06.2019 року 616 внесено зміни до постанови КМУ 
від 15.11.2017 року №877, а саме затверджено новий порядок та умови надання у 2019 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа.  
 Інформовано про необхідність формування потреби щодо спрямування субвенції з 
державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа та подання необхідних пропозицій розпоряднику субвенції за 
місцевими бюджетами вищого рівня до 15 серпня 2019 року. 

Шевчук О.Г., начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності міської ради про те, що на квартирному обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов та не мають власного житла при виконавчому 
комітеті міської ради перебуває 21 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського 
піклування, особа з їх числа (список додається). 

Цицюру В.О., начальника управління соціального захисту населення міської ради про 
те, що варто реалізувати право всіх дітей/осіб на забезпечення житлом, а саме враховуючи 
стислий термін подачі пропозицій необхідно визначити напрям субвенції виплатою грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей/осіб з метою придбання 



 

 

житла. Інформовано, що згідно п.22 Порядку обраховано обсяг грошової компенсації 
дітям/особам, який складає 6780816 грн. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання 
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2019 № 616) комісією опрацьовано список дітей, які перебувають на квартирному 
обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 
міської ради та відповідно сформовано потребу щодо спрямування субвенції, а саме у 
виплаті грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 21 дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа. 

Голосували – одноголосно. 
 

 

 

 

______________________   Кокітко Н.В. 
 
______________________   Кучинська І.В.  
 
______________________   Цицюра В.О.  
 
______________________   Шевчук О.Г.  
 
______________________   Дерев’янчук Г.О.  
 
______________________   Куцан Л.Л. 
 
______________________   Щавлінська Т.І.  
 
______________________   Строєв І.М.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Додаток до протоколу №1 

від 13.08.2019 
 
 

СПИСОК 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, 

які перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових 
умов та не мають власного житла по Баранівській міській ОТГ 

 
станом на 01.08.2019 р. 

№ П.І.П/б 
Дата 

народження 

Статус 
(дитина-
сирота, 
дитина, 

позбавлена 
батьківського 
піклування) 

Дата 
постановки 
на облік та 
№ рішення 

Місце 
проживання 

1 
Євпак 
Сергій Олександрович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
17.08.2006 

 № 24 
 

2 
Палій 
Дмитро Сергійович 

 
Особа з числа 

ДС 
29.05.2007 

№ 26 
 

3 
Воробей 
Дмитро Володимирович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
26.12.2007 

№ 7 
 

4 
Мартинюк 
Максим Борисович 

 ДПБП 
29.01.2008 

 № 3 
 

5 
Соколова 
Вікторія Борисівна 

 
Особа з числа 

ДС 
25.04.2008 

№ 22 
 

6 
Бульчак 
Світлана Станіславівна 

 ДПБП 
25.09.2009 

№ 37 
 

7 
Райковський 
Андрій Володимирович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
23.09.2015 

№ 60 
 

8 
Лобановська 
Катерина Михайлівна 

 
Особа з числа 

ДС 
23.12.2015 

№ 35 
 

9 
Друг 
Олег Сергійович 

 
Особа з числа 

ДС 
26.04.2016 

№ 95 
 

10 
Бенкіна 
Юлія Сергіївна 

 
Особа з числа 

ДС 
24.01.2017 

 № 5 
 

11 
Воробей 
Марина Володимирівна 

 
Особа з числа 

ДПБП 
28.04.2017 

 № 91 
 

12 
Мартинюк 
Маргарита Андріївна 

 
Особа з числа 

ДПБП 
29.09.2017 

№ 216 
 

13 
Мартинюк 
Юлія Андріївна 

 
Особа з числа 

ДПБП 
29.09.2017 

 № 216 
 

14 
Харламова 
Тетяна Сергіївна 

 
Особа з числа 

ДПБП 
27.04.2018 

№ 92 
 

15 
Друг 
Ілона Сергіївна 

 
Особа з числа 

ДС 
31.05.2018 

№ 100 
 

16 
Романовський 
Максим Анатолійович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
10.10.2018 

№ 225 
 

17 
Рижевич 
Іванна Миколаївна 

 
Особа з числа 

ДПБП 
20.12.2018 

№ 301 
 



 

 

18 
Карпович 
Михайло Іванович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
30.01.2019 

№ 24 
 

19 
Романенко 
Максим Миколайович 

 ДПБП 
01.03.2019 

 № 49 
 

20 
Райковський 
Павло Володимирович 

 
Особа з числа 

ДПБП 
26.06.2019 

№ 136 
 

21 
Райковська 
Тетяна Володимирівна 

 ДПБП 
26.06.2019 

№ 136 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

13.08.2019                                                                                                                           №181 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого 
майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Присвоїти житловому будинку в с. Глибочок для оформлення права власності ХХХХХХХ 
поштову адресу: «вул. Поліська, 73, с. Глибочок» 
2.  Зобов’язати Вінник О.М., внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
13.08.2019                                                                                                                           № 182 

Про надання дозволу на укладення 
договору позички транспортного засобу 
 

З метою виконання робіт з благоустрою території, враховуючи пропозиції відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», главою 60 Цивільного кодексу України, 
виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл на укладення договору позички транспортного засобу з правом 

безоплатного користування причіп марки 2ПТС-4, реєстраційний номер 13328 
АМ, випуску 1999 року, згідно свідоцтва про реєстрацію: серія АС № 269133 від 
25 жовтня 2016 року, власником якого є Демчишина Ірина Іванівна безстроково. 

2. Затвердити договір позички з правом безоплатного користуванням майном згідно 
з додатком. 

3. Договір позички з правом безоплатного користуванням майном від імені 
виконавчого комітету міської ради доручити  підписати міському голові Душку 
А.О. 

4. Юридичному сектору міської ради (Марценюк Н.І.) здійснити усі необхідні заходи 
щодо укладення договору позички вказаного транспортного засобу. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель міської ради (Цимбалюк Л. А.) здійснювати фінансування за рахунок 
коштів місцевого бюджету ремонт та обслуговування даного транспортного 
засобу. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                Додаток 
                                                                                                                до рішення виконавчого 
                                                                                                                комітету міської ради 
                                                                                                                від 13.08.2019 № 182 
 

 
ДОГОВІР ПОЗИЧКИ № ____ 

 
м. Баранівка                                                                      ______________ 2019 

року 
 

 
Фізична особа, паспорт: ____________ виданий Баранівським РВ УМВС України 

в Житомирській області ______________________ (далі іменується «Позичкодавець»), з 
однієї сторони, та Баранівська міська рада в особі міського голови Душка А.О., що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі іменується 
«Користувач»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей 
Договір позички (далі іменується «Договір») про наступне:  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Позичкодавець надає, а Користувач отримує у безоплатне строкове користування 
рухоме майно, що зазначене у п.1.2 цього Договору, для його використання у власній 
діяльності Користувача. 

1.2. Предметом договору є причіп, реєстраційний номер 13328 АМ, марка 2ПТС-4, рік 
випуску 1999, заводський номер 190569  (далі – майно).   

1.3. Позичкодавець гарантує, що майно належить йому на праві власності. Підставою 
виникнення права власності на майно є свідоцтво про реєстрацію машини Серія АС № 
269133. 

1.5. Позичкодавець зобов'язаний: 
– не пізніше триденного терміну з дня підписання договору передати 

Користувачеві майно у належному технічному стані; 
1.6. Користувач зобов'язаний: 

 прийняти майно, перевірити його технічний стан; 
 використовувати майно тільки у власній діяльності для забезпечення своєї 

господарської діяльності; 
 після закінчення строку договору повернути Позичкодавцю майно у належному 

технічному стані. 
1.7. Передача майна здійснюється  у строк не пізніше 3-х календарних днів з моменту 

підписання даного Договору. При передачі оформлюється Акт приймання-передачі майна за 
підписами представників двох сторін. 

 
2. ПРАВА СТОРІН 

2.1. Позичкодавець має право: 
 за письмовою вимогою та із попередженням за 5 календарних днів здійснювати 

перевірку технічного стану та порядку експлуатації майна. 
            2.2. Користувач має право: 

 використовувати майно у межах власної діяльності без погодження із 
Позичкодавцем умов такого використання. Виключення складають випадки 
експлуатації майна в умовах, які не є звичайними для нього або здатні суттєвим 
чином вплинути на погіршення його технічного стану; 

 на отримання майна у належному стані від Позичкодавця; 
 за письмової згоди Позичкодавця передавати майно в оренду (найм) або 

безоплатне користування третій особі. 



 

 

 
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Обов’язки Позичкодавця: 
 передати Користувачеві майно у належному технічному стані; 

3.2. Обов’язки Користувача: 
 використовувати майно та підтримувати його у робочому стані,  проводити 

поточний ремонт, заміну запчастин; 
 забезпечувати  належне використання та збереження майна; 
 після закінчення строку Договору, повернути майно Позичкодавцеві у 

належному технічному стані. 
 

4. ПЕРЕДАЧА МАЙНА 
4.1. Передача майна здійснюється не пізніше 3-х календарних днів із дати підписання 

Договору. 
4.2. При передачі складається Акт приймання передачі майна за підписами 

уповноважених представників обох сторін.  
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі іменується 

«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 
чинним в Україні законодавством. 

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не 
з її вини (умислу чи необережності). 

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення 
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 
виконання цього Договору. 

 
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються 
шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 
відповідно до чинного в Україні законодавства.  

 
7.  СТРОК ТА ДІЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та його скріплення печатками Сторін. 

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1. 
цього Договору та укладається на невизначений строк. 

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку.  

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 



 

 

додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 
 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому 

числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на 
підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, 
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому 
Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним 
несприятливих наслідків. 

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами 
та скріплені їх печатками. 

8.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до 
уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 
підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 
Користувач:                                                                     Позичкодавець: 
 
Баранівська міська рада                                                   __________________________                 
12701, Житомирська область, м. Баранівка,                  __________________________ 
вул. Соборна, 20                                                                __________________________                     
р/р 35414008041179                                                          __________________________ 
ЄДРПОУ 04344386   МФО 811039                                  __________________________                                           
ГУДКУ у Житомирській обл. м. Житомир                     
 
 
 
Міський голова _____________ А.О. Душко                _________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Акт прийому-передачі 

   причепа № 1         
м. Баранівка                                                                                                      «_____» ________ 
2019 року 
 
Позичкодавець:  Демчишина Ірина Іванівна 
 
Користувач: Баранівська міська рада  
 
 Сторони підписали даний акт про наступне:  
 
1.1. Позичкодавець надає, а Користувач отримує у безоплатне строкове користування рухоме 
майно, а саме: є причіп, реєстраційний номер 13328АМ, марка 2ПТС-4, рік випуску 1999, 
заводський номер 190569 . 
 
1.2. Майно, що передається в позичку придатне для користування за цільовим призначенням 
згідно умов Договору позички.  
 

 
 

Користувач:                                                                     Позичкодавець: 
 
Баранівська міська рада                                                   Демчишина Ірина Іванівна                 
12701, Житомирська область, м. Баранівка,                  ХХХХХХХ 
вул. Соборна, 20                                                                м. Баранівка                     
р/р 35414008041179                                                          ХХХХХХХХ 
ЄДРПОУ 04344386   МФО 811039                                  ХХХХХХХХ                                                             
ГУДКУ у Житомирській обл. м. Житомир                     
 
 
 
Міський голова _____________ А.О. Душко                _________________  І.І. Демчишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

13.08.2019                                                                                                                           № 183 

Про облаштування тротуарів  
тротуарною плиткою  
по вулиці Соборна в м. Баранівка 
 

Розглянувши заяви суб’єктів господарювання ТОВ ТК «Полісся продукт», ФОП 
Сидорівської О. Ф., ПП Стасюка С. А. щодо облаштування прилеглої території до місця 
здійснення підприємницької діяльності, з метою упорядкування та благоустрою території 
м.Баранівка, керуючись ст. 31,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити суб’єктам господарювання ТОВ ТК «Полісся продукт» в особі генерального 
директора Ракович О.І., ФОП Сидорівській О. Ф., ПП Стасюку С. А. облаштування прилеглої 
території до місця здійснення підприємницької діяльності тротуару тротуарною плиткою по 
вулиці Соборна м.Баранівка. 
2.  Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
міської ради (Цимбалюк Л.А.) забезпечити придбання тротуарної плитки, за яку розрахунок 
провести при наявному фінансовані на дані цілі. 
3.  Уповноважити міського голову Душко А.О. укласти угоду про соціальне партнерство з 
генеральним директором ТОВ ТК «Полісся продукт» Ракович О.І., ФОП Сидорівською О. 
Ф., ПП Стасюком С. А. та в подальшому при надходженні заяв від суб’єктів господарювання 
по даному питанню укладати угоди про соціальне партнерство згідно з додатком. 
4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 



 

 

                                                                                                                Додаток 
                                                                                                                до рішення виконавчого 
                                                                                                                комітету міської ради 
                                                                                                                від 13.08.2019 № 183 
 
 

УГОДА ПРО 
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
м. Баранівка                            «__»_______ 2019 р. 
 

Баранівська міська рада (у подальшому іменована "Сторона 1") в особі міського 
голови Душка А.О., що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі 
Партнер1).та____________________________________________________________________
__________, в особі ___________________________________________________, що діє на 
підставі ______________________________, (далі Партнер 2), виходячи із суспільних 
інтересів у сфері комплексного соціально-економічного та культурного розвитку 
Баранівської ОТГ, уклали цю Угоду про наведене нижче. 
  

1. Основні засади 
1.1. Ця угода спрямована на розвиток соціального партнерства і вирішення соціально-
економічних потреб Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, вибудовування 
ефективного діалогу між соціально-відповідальним бізнесом та органами місцевого 
самоврядування, громадськістю. 
 
1.2. Сторони уклали Угоду для об'єднання зусиль для поліпшення життя та розвитку 
місцевої, територіальної громади з метою підвищення якості життя мешканців шляхом 
успішного соціального, економічного та культурного розвитку регіону, а також з метою 
досягнення стабільного соціального і економічного розвиту адміністративної території, 
створення сприятливих умов діяльності органів місцевого самоврядування та суб'єкта 
господарювання, забезпечення спільного впливу на регуляторні, фінансово-економічні і 
суспільно-політичні процеси в громаді та в районі. 
 
1.3. Сторони угоди про соціальне партнерство будують свої відносини на положеннях 
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» та інших 
нормативно-правових актів. 
 
1.4. При складанні та виконанні угоди Сторони зобов'язуються дотримуватися таких 
принципів: 
- свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери соціального партнерства; 
- добровільність і реальність зобов'язань, що приймаються Сторонами; 
- обов'язковість виконання досягнутих домовленостей; 
- прозорості та публічності виконання досягнутих домовленостей. 
 

2. Предмет угоди 



 

 

2.1. Предметом цієї угоди є взаємне соціально-економічне партнерство, реалізація спільних 
інтересів Сторін у сфері комплексного соціально-економічного та культурного розвитку 
територіальної громади . 
 
2.2. Реалізація умов цієї угоди здійснюватиметься шляхом виконання Партнером 2 свого 
права фінансування  робіт з укладання тротуарної плитки, бордюра дорожнього біля місць 
здійснення своєї діяльності по вул.. Соборній, а саме: 
1) 20,6 м²  по 150 грн. – укладка тротуарної плитки; 
2) 8 м.п. по 100 грн. – укладка бордюра дорожнього. 
 
2.3. Загальна сума договору становить _____________________________________________. 
 
2.4. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок за банківськими реквізитами 
зазначеними в окремому листі Одержувача. 
 

3. Взаємні права і обов'язки Сторін 
3.1. Партнер 1: 
3.1.1. У межах своєї компетенції забезпечує необхідні умови для здійснення Партнером 2 
діяльності. 
3.1.2. Надавати виключне право на розміщення тимчасових споруд чи іншого обладнання для 
реалізації своєї продукції під час відзначення свят у м. Баранівка. 
3.1.3. Спрямовувати кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ради за даною угодою, 
на задоволення потреб територіальної громади, передбачені у Договорі. 
3.1.4. Протягом місяця, на вимогу Партнера 2, після закінчення фінансового року звітувати 
про використання коштів у вигляді опису ходу робіт, а також у разі необхідності надавати 
Партнеру 2 копії відповідних фінансових документів. 
3.1.5.  Здійснює контроль за виконанням цієї угоди. 
 
3.2. Партнер 2: 
3.2.1. На власний ризик і за власні кошти, у співпраці з Радою та іншими Партнерами, 
відповідно до умов цього Договору здійснює фінансування робіт по укладанню тротуарної 
плитки по вулиці Соборній.  
 

4. Відповідальність Сторін 
4.1. Сторони несуть моральну та матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань цієї угоди. 
 
4.2. У разі невиконання однією із Сторін положень цієї угоди, інша залишає за собою право 
розірвання цієї угоди в односторонньому порядку, шляхом направлення іншій стороні 
письмового повідомлення. 
 

5. Розірвання угоди 
5.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у наступних випадках: 
 
 - при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань; 



 

 

 - за бажанням однієї сторони. При цьому сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити 
іншу сторону про розірвання угоди, але не менш ніж за 10 днів до передбачуваної дати 
розірвання угоди. 
 

6. Розв’язання суперечок 
6.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов угоди сторони вирішують їх за 
взаємною згодою. 
 
6.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у відповідності до чинного 
законодавства. 
 

7. Термін дії угоди 
7.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє до «31» грудня 2019 
року, але у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов’язань.  
Договір набирає чинності з моменту підписання договору і укладається строком на 5 (п’ять) 
років, але у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов’язань.  
 

8. Інші умови 
8.1. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійсненні у 
письмовому вигляді та підписані повноважними представниками сторін. 
 
8.2. У випадках, не передбачених цією угодою, сторони керуються чинним законодавством. 
 
8.3. Ця угода укладена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 
для кожної із сторін. 
 
8.4. Сторони, укладаючи угоду, створюють довірливі партнерські взаємовигідні відносини 
між бізнесом, територіальною громадою, органами місцевого самоврядування. 
 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 
 
Партнер 1                                                               Партнер 2 
Баранівська міська рада 
12701, Житомирська область 
м. Баранівка, вул. Соборна, 20 
р/р ________________________ 
ДКСУ м. Київ 
МФО 820172 
ЄДРПОУ 04344386 
 
Міський голова____________ А.О. Душко 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
______________________ ___________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

13.08.2019                                                                                                                           № 184 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
 комітету міської ради № 114 від 31.05.2017 
«Про затвердження графіка роботи центру 
 надання адміністративних послуг міської ради» 
 

З метою забезпечення належного та своєчасного виконання вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги» та завдань, покладених на центр надання адміністративних 
послуг міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи службову записку начальника центру надання адміністративних послуг міської 
ради Рибкіної Л. В., виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради № 114 від 
31.05.2019 року «Про затвердження графіка роботи центру надання адміністративних 
послуг міської ради» а саме  розпорядок роботи центру надання адміністративих послуг 
Баранівської міської ради доповнити пунктом: 
«Прийом документів для надання послуг у сфері «державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» здійснювати щоденно до 16 
години». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

13.08.2019                                                                                                                           № 185 

Про розгляд рішення окружного 
адміністративного суду від  
15.08.2018 року № 806/1981/18  
 
 

На виконання рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 15 серпня 
2018 року № 806/1981/18 в частині зобов’язання Баранівської міської ради повторно, із 
врахуванням обставин, встановлених у справі, розглянути питання про погодження надання 
Корейбі Руслану Валерійовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,6087 га, що розташована в межах Державного кадастрового реєстру 
№1820683600:05:000 та за результатами розгляду прийняти рішення у строк та в порядку, 
визначеному ст. 118 Земельного кодексу України. У зв’язку з тим, що 01.01.2019 року набув 
чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні» відповідно до якого землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день 
набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються 
власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Керуючись ст. ст. 118, 
122 Земельного кодексу України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
той факт, що питання передачі земельних ділянок у власність належить до виключних 
повноважень сесії міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Рекомендувати сесії Баранівської міської ради розглянути повторно питання про 
погодження надання Корейбі Руслану Валерійовичу дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства загальною площею 0,6087 га, що розташована в межах 
Державного кадастрового реєстру № ХХХХХХХХ. 

2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
міської ради (Шевчук О. Г.) спільно з юридичним сектором міської ради (Марценюк 
Н. І.) підготувати та подати на розгляд сесії міської ради відповідний пакет 
документів по вище зазначеному питанню. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

  

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 


