
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 

 

                         35       чергова     сесія             8-го скликання 

 

25.10.2022р. 

 

Всього обрано депутатів         -  26                                                      

Присутніх на сесії                    - 21  / список додається / 

Кворум для проведення сесії є. 

Відсутні депутати: Шкула В.Г.,  Сябрук Н.В.,Макухівський В.В.,Коробенко І. 

Д.,Сукманюк О.В.,Линок П.В..  35  чергову  сесія 8-го скликання відкрив 

міський голова  Олександр Мігей. 

СЛУХАЛИ:  «Про обрання лічильної комісії »(процедурне питання). 

 

ВИСТУПИЛИ:Заремба В.Г.,який вніс пропозицію включити до складу  

лічильної комісії депутатів :Шамрай О.М.,Козачок С.Т.,Андреєва Л.А..  

 

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі депутатів : Шамрай 

О.М.,Козачок С.Т.,Андреєва Л.А..  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»-немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження часового регламенту сесії » (процедурне 

питання). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити часовий регламент: доповідачам з усіх питань до 3 

хвилин, по земельних питаннях – до 20 хвилин, депутатам для виступів, 

обговорення до 5 хвилин.  

  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

                        

ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний: 



1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2022 року 

                               Доповідач: Олександр Василевський,  

начальник відділу фінансів 

2. Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної 

громади на 2022 рік  

                                                              Доповідач: Олександр Василевський,  

                                                               начальник відділу фінансів  

3. Про надання дозволу на списання товарно-матеріальних цінностей КНП  

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради 

Доповідач: Віктор Осіпчук,  

директор КНП  «Центр ПМСД»  

4. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного 

устаткування (з метою підготовки до опалювального сезону) 

Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради за адресою: 

вул.Соборна, 26, м.Баранівка Житомирської області» 

Доповідач: Ірина Приймак,  

                                                                                заступник міського голови 

5. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного 

устаткування(з метою підготовки до опалювального сезону) Баранівського 

закладу дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» Баранівської 

міської ради за адресою: вул.Соборна, 40-А, м.Баранівка Житомирської 

області» 

Доповідач: Ірина Приймак,  

                                                                                      заступник міського голови 

6. Про затвердження розпоряджень  міського голови прийнятих в 

міжсесійний період 

Доповідач: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

7. Про надання дозволу на передачу комп'ютерної техніки з балансу 

Баранівської міської ради на баланс гуманітарного відділу Баранівської 

міської ради  

                                             Доповідач: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

8. Про надання дозволу на передачу комп'ютерної техніки з  балансу 

Баранівської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Трудовий архів Баранівського району» 

                                      Доповідач: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  



9. Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу 

Баранівської міської ради на баланс гуманітарного відділу Баранівської 

міської ради 

                                     Доповідач: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

10. Про надання дозволу на передачу генератора з балансу КП «Полісся» на 

баланс Баранівської міської ради 

                                     Доповідач: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                        відділу бухгалтерського обліку  

 

11. Про прийняття у комунальну власність Баранівської міської 

територіальної громади Баранівського комунального підприємства 

«Полісся-фарм» 

Доповідач: Тетяна Кравчук, керуюча  

справами (секретар) виконкому 

 

Питання комунальної власності та земельні питання 

Доповідач: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                          відносин та комунальної власності    

12. Про прийняття у комунальну власність адміністративного приміщення за 

адресою: м. Баранівка, вул. Древлянська, 6 

13. Про надання дозволу на передачу в оренду та включення до Переліку 

першого типу об’єкти, що знаходяться у комунальній власності 

Баранівської міської ради 

14. Про надання дозволу на передачу в оренду та включення до Переліку 

другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності 

Баранівської міської ради 

15. Про включення житлового приміщення до числа службового житла 

16. Про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна, з метою 

приведення їх строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним 

терміном 

17. Про погодження передачі в суборенду нежитлових приміщень 

18. Про прийняття майна з державної власності у комунальну власність 

Баранівської міської ради 

19. Про продовження договору оренди комунального майна (нежитлового 

приміщення) за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16, без проведення 

аукціону 

20. Про надання повноважень (дозволу) на врегулювання договірних відносин 

з учасниками роздрібного ринку щодо електрозабезпечення 

21. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі Павлійчук І.В. 



22. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі Баранівському міському споживчому 

товариству 

23. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі ТОВ «Альбіленд» 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд з метою передачі її в оренду Ковальчук І.О. 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд з метою передачі її в оренду Марцинюку А.О. 

26. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок Павлійчук І.В. 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд з метою передачі її в оренду Михалюку 

М.М. 

28. Про встановлення місця розташування земельної ділянки 

29. Про припинення права користування земельною ділянкою 

30. Про передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва Жовтуну М.В. 

31. Про встановлення місця розташування земельної ділянки, яка передана в 

оренду Костінському М.Ю. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі її у власність Степанюку В.О. 

33. Про внесення змін до рішення 33 сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 18.08.2022 р. №1797  

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 



місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі їх у спільну часткову власність Матюсі А.С., Матвіюк 

С.С. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі їх у спільну часткову власність Матюсі А.С., Матвіюк 

С.С. 

36. Про поновлення договору оренди землі Дем’яненка І.В., Єфакіної Н.О. 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі їх у власність Кондратюк Н.П. 

38. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги Пригон О.С. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення та  експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості з метою передачі її в оренду Денисюку О.Ф. 

40. Про внесення змін до детального плану території та надання дозволу на 

виготовлення детального плану території. 

41. Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу  

гуманітарного відділу Баранівської міської ради (сільський клуб 

с.Озерянка) на баланс Баранівської міської ради 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

42. Про перерахування коштів з рахунку гуманітарного відділу Баранівської 

міської ради на рахунок Баранівської школи мистецтв Баранівської 

міської ради 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

43. Про Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу 

«Сонечко» Баранівської міської ради  

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                        гуманітарного відділу 



44. Про погодження  щодо створення інклюзивних груп та класів закладів 

освіти на 2022-2023 н.р. 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                        гуманітарного відділу  

45. Про  організацію освітнього процесу у Смолдирівській гімназії 

Баранівської міської ради на період воєнного стану 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                     гуманітарного відділу  

46. Про  призупинення діяльності філії «Вірлянська початкова школа» 

Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради  

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

47. Про закриття закладів культури 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

48. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Баранівської міської ради в новій редакції 

Доповідач: Володимир Заремба,  

секретар ради  

49. Про перейменування вулиць 

Доповідач: Ірина Приймак, заступник  

                                                                                        міського голови 

50. Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України 

Доповідач: Володимир Заремба,  

секретар ради  

51. Різне. 

51.1 Розгляд звернення депутата міської ради Ковальского Олега. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

1. СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

за 9 місяців 2022 року 

                               Доповідач: Олександр Василевський,  

начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2022 року» 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1822 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до бюджету Баранівської міської 

територіальної громади на 2022 рік  

                                                              Доповідав: Олександр Василевський,  

                                                               начальник відділу фінансів  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до бюджету 

Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1823 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на списання товарно-матеріальних 

цінностей КНП  «Центр ПМСД» Баранівської міської ради 

Доповідав: Віктор Осіпчук,  

директор КНП  «Центр ПМСД»  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

списання товарно-матеріальних цінностей КНП  «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1824 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт котельні із заміною 

котельного устаткування (з метою підготовки до опалювального 

сезону) Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради за адресою: 

вул.Соборна, 26, м.Баранівка Житомирської області» 

Доповідала: Ірина Приймак,  



                                                                                заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт котельні із заміною котельного устаткування (з метою 

підготовки до опалювального сезону) Баранівського ліцею №1 

Баранівської міської ради за адресою: вул.Соборна, 26, 

м.Баранівка Житомирської області»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1825 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт котельні із заміною 

котельного устаткування(з метою підготовки до опалювального сезону) 

Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу 

«Сонечко» Баранівської міської ради за адресою: вул.Соборна, 40-А, 

м.Баранівка Житомирської області» 

Доповідала: Ірина Приймак,  

                                                                                      заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт котельні із заміною котельного устаткування(з метою 

підготовки до опалювального сезону) Баранівського закладу 

дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» Баранівської 

міської ради за адресою: вул.Соборна, 40-А, м.Баранівка 

Житомирської області»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1826 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:Про затвердження розпоряджень  міського голови 

прийнятих в міжсесійний період 

Доповідала: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження розпоряджень  

міського голови прийнятих в міжсесійний період» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1827  додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу комп'ютерної техніки з 

балансу Баранівської міської ради на баланс гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради  

                                             Доповідала: Людмила Цимбалюк, 

начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

комп'ютерної техніки з балансу Баранівської міської ради на 

баланс гуманітарного відділу Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1828 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу комп'ютерної техніки з  

балансу Баранівської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Трудовий архів Баранівського району» 

                                      Доповідала: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

комп'ютерної техніки з  балансу Баранівської міської ради на 

баланс комунального підприємства «Трудовий архів 

Баранівського району»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1829 додається). 

 



9. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей 

з балансу Баранівської міської ради на баланс гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради 

                                     Доповідала: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                          відділу бухгалтерського обліку  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на 

баланс гуманітарного відділу Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1830 додається). 

 

10. ВИСТУПИВ: Строєв І.М.- повідомляю про конфлікт інтересів  участь  

в обговорені та голосуванні не приймаю. 

 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу генератора з балансу КП 

«Полісся» на баланс Баранівської міської ради 

                                     Доповідала: Людмила Цимбалюк, начальник  

                                                        відділу бухгалтерського обліку  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

генератора з балансу КП «Полісся» на баланс Баранівської міської 

ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1831  додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:Про прийняття у комунальну власність Баранівської 

міської територіальної громади Баранівського комунального 

підприємства «Полісся-фарм» 

Доповідала: Тетяна Кравчук, керуюча  

справами (секретар) виконкому 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про прийняття у комунальну 

власність Баранівської міської територіальної громади 

Баранівського комунального підприємства «Полісся-фарм»» 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1832 додається). 

 

Питання комунальної власності та земельні питання 

 

12. СЛУХАЛИ:Про прийняття у комунальну власність адміністративного 

приміщення за адресою: м. Баранівка, вул. Древлянська, 6 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                     відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про прийняття у комунальну 

власність адміністративного приміщення за адресою: м. Баранівка, 

вул. Древлянська, 6» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1833 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу в оренду та включення 

до Переліку першого типу об’єкти, що знаходяться у комунальній 

власності Баранівської міської ради 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку першого типу об’єкти, що 

знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1834додається). 

 

14. ВИСТУПИВ: Строєв І.М.- повідомляю про конфлікт інтересів  участь  

в обговорені та голосуванні не приймаю. 



 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу в оренду та включення 

до Переліку другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній 

власності Баранівської міської ради 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                               відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, що 

знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1835додається). 

 

15. СЛУХАЛИ:Про включення житлового приміщення до числа 

службового житла 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1836додається). 

 

16. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна, 

з метою приведення їх строку у відповідність із визначеним Законом 

мінімальним терміном 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                               відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до договорів 

оренди нерухомого майна, з метою приведення їх строку у 

відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном» 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

     Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1837додається). 

 

17. СЛУХАЛИ:Про погодження передачі в суборенду нежитлових 

приміщень 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                   відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про погодження передачі в 

суборенду нежитлових приміщень» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1838 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ:Про прийняття майна з державної власності у комунальну 

власність Баранівської міської ради 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про прийняття майна з державної 

власності у комунальну власність Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1839 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ:Про продовження договору оренди комунального майна 

(нежитлового приміщення) за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16, 

без проведення аукціону 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 



                              відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про продовження договору 

оренди комунального майна (нежитлового приміщення) за 

адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16, без проведення аукціону» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1840 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ:Про надання повноважень (дозволу) на врегулювання 

договірних відносин з учасниками роздрібного ринку щодо 

електрозабезпечення 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання повноважень 

(дозволу) на врегулювання договірних відносин з учасниками 

роздрібного ринку щодо електрозабезпечення» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1841додається). 

 

21. СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі Павлійчук І.В. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Павлійчук І.В.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1842 додається). 



 

22. СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі Баранівському міському 

споживчому товариству 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                   відносин та комунальної власності   

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Баранівському міському споживчому товариству» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1843 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі ТОВ «Альбіленд» 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ТОВ 

«Альбіленд»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1844 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 

громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд з метою передачі її в оренду 

Ковальчук І.О. 



Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд з метою передачі її в оренду Ковальчук І.О.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1845 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 

громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд з метою передачі її в оренду 

Марцинюку А.О. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                   відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд з метою передачі її в оренду Марцинюку А.О.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1846 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок Павлійчук І.В. 



Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                 відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Павлійчук І.В.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

    (Рішення №1847  додається). 

 

27. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд з метою передачі її в оренду 

Михалюку М.М. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд з метою передачі її в оренду Михалюку М.М.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -21, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1848додається). 

 

28. ВИСТУПИВ: Власюк О.Д.- повідомляю про конфлікт інтересів  участь  

в обговорені та голосуванні не приймаю. 

 

СЛУХАЛИ:Про встановлення місця розташування земельної ділянки 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                   відносин та комунальної власності    



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про встановлення місця 

розташування земельної ділянки» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1849  додається). 

 

29. СЛУХАЛИ:Про припинення права користування земельною ділянкою 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                               відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про припинення права 

користування земельною ділянкою» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1850  додається). 

 

30. СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва Жовтуну М.В. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                 відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Жовтуну М.В.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1851 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ:Про встановлення місця розташування земельної ділянки, 

яка передана в оренду Костінському М.Ю. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 



                                    відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про встановлення місця 

розташування земельної ділянки, яка передана в оренду 

Костінському М.Ю.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №  1852 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі її у власність Степанюку В.О. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі її у 

власність Степанюку В.О.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1853додається). 

 

33. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 33 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради від 18.08.2022 р. №1797  

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 33 

сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 18.08.2022 р. 

№1797» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 



Рішення прийнято. 

    Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1854додається). 

 

34. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі їх у спільну часткову власність Матюсі 

А.С., Матвіюк С.С. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                 відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі їх у спільну 

часткову власність Матюсі А.С., Матвіюк С.С.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1855 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі їх у спільну часткову власність Матюсі 

А.С., Матвіюк С.С. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                 відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі їх у спільну 

часткову власність Матюсі А.С., Матвіюк С.С.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 



Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1856 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ:Про поновлення договору оренди землі Дем’яненка І.В., 

Єфакіної Н.О. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди 

землі Дем’яненка І.В., Єфакіної Н.О.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1857 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі їх у власність Кондратюк Н.П. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                  відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі їх у 

власність Кондратюк Н.П.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1858 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги Пригон О.С. 



Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                 відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги Пригон О.С.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -19, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1859 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та  експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості з метою передачі її в оренду 

Денисюку О.Ф. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                              відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення 

та  експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості з метою передачі її в оренду Денисюку О.Ф.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1860 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до детального плану території та 

надання дозволу на виготовлення детального плану території. 

Доповідала: Олена Шевчук, начальник відділу                                                                    

містобудування та архітектури, земельних 

                                   відносин та комунальної власності    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до детального 

плану території та надання дозволу на виготовлення детального плану 

території.» 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1861 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей 

з балансу гуманітарного відділу Баранівської міської ради (сільський 

клуб с.Озерянка) на баланс Баранівської міської ради 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

матеріальних цінностей з балансу гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради (сільський клуб с.Озерянка) на баланс 

Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1862 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ:Про перерахування коштів з рахунку гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради на рахунок Баранівської школи 

мистецтв Баранівської міської ради 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про перерахування коштів з 

рахунку гуманітарного відділу Баранівської міської ради на 

рахунок Баранівської школи мистецтв Баранівської міської ради» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1863додається). 

 

43. ВИСТУПИВ: Власюк О.Д.- повідомляю про конфлікт інтересів  участь  

в обговорені та голосуванні не приймаю. 



 

СЛУХАЛИ:Про Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого 

типу «Сонечко» Баранівської міської ради  

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                        гуманітарного відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про Баранівський заклад 

дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» Баранівської 

міської ради » 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–2 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1864додається). 

 

44. СЛУХАЛИ:Про погодження  щодо створення інклюзивних груп та 

класів закладів освіти на 2022-2023 н.р. 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                        гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про погодження  щодо створення 

інклюзивних груп та класів закладів освіти на 2022-2023 н.р.» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1865 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ:Про  організацію освітнього процесу у Смолдирівській 

гімназії Баранівської міської ради на період воєнного стану 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                     гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про  організацію освітнього 

процесу у Смолдирівській гімназії Баранівської міської ради на 

період воєнного стану» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1866додається). 

 

46. СЛУХАЛИ:Про  призупинення діяльності філії «Вірлянська початкова 

школа» Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради  

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про  призупинення діяльності 

філії «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 

Баранівської міської ради » 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1867 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ:Про закриття закладів культури 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

                                                                                         гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про закриття закладів культури» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1868 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ:Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету Баранівської міської ради в новій редакції 

Доповідав: Олександр МІГЕЙ,  

Міський голова  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження персонального 

складу виконавчого комітету Баранівської міської ради в новій 

редакції» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 



Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1869 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ:Про перейменування вулиць 

Доповідала: Ірина Приймак, заступник  

                                                                                        міського голови 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про перейменування вулиць» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -20, «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1870додається). 

 

50. СЛУХАЛИ:Про звернення депутатів міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

Доповідав: Володимир Заремба,  

секретар ради  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про звернення депутатів міської 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -4, «ПРОТИ» –5, «УТРИМАВСЯ» - 8, «НЕ 

ГОЛОСУВАВ»–4 

Рішення не  прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення  додається). 

 

51. Різне. 

51.1 СЛУХАЛИ:Про розгляд депутатського звернення Олега 

КОВАЛЬСЬКОГО 

Доповідав: Олега КОВАЛЬСЬКОГО 

Депутат міської ради   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про розгляд депутатського 

звернення Олега КОВАЛЬСЬКОГО» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -17, «ПРОТИ» – немає  , «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–4 

Рішення   прийнято. 

 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення№1871  додається). 

 

 

Всі питання порядку денного розглянуті. 

Міський голова Олександр Мігей оголосив про закриття сесії. 

 

Міський голова            Олександр МІГЕЙ 

 

Секретар ради                                           Володимир ЗАРЕМБА 

 


