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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 2      27.01.2023 р. 

 

Зал засідань адмінбудинку по 

вул.Соборній, 20 в м.Баранівка 

 

 

Взяли участь у засіданні: 

Мігей О.Ю. – міський голова 

Заремба В.Г. - секретар ради 

 

Члени виконавчого комітету: 

Нечипорук Д.В. 

Приймак І.В. 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Левчук М.М. 

Деревянченко М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Цимбалюк І.І. 

Осіпчук В.В. 

Козир Ю.Г. 

Гайдайчук М.В. 

Гончарук Л.С. 

Лисюк Р.М. 

Зубар П.А. 

 

 

Відсутні: 

Гнилориба В.А. 

Юрчук Ю.М. 

Стретович О.О. 

Заремба Н.М. 

Коржовський М.Й. 

Вітюк В.В. 



Мищик О.М. 

Денисюк О.Ф. 

Дем’яненко І.В. 

Загорська О.С. 

Радчук О.В. 

Конопатський С.В. 

Войтко О.В. 

 

       Список присутніх і запрошених додається. 

Головує на засіданні  міський голова  Олександр Мігей. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про  роботу  Центру надання адміністративних послуг  Баранівської 

міської ради 

Доповідач: Олександр Самчук  - начальник 

управління надання адміністративних послуг 

міської ради   

2. Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних 

суспільно - корисних робіт на території Баранівської міської ради на 2023 

рік. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області  

3. Про визначення та затвердження підприємств, переліку об’єктів на 

території Баранівської міської ради, на яких будуть відбувати громадські 

роботи особи, яким призначено такий вид покарання та стягнення. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області 

4. Про визначення та затвердження підприємств, переліку об’єктів на 

території Баранівської міської ради для відпрацювання  громадських робіт 

неповнолітніми засудженими. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області 



5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.11.2022 року № 

162 «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану 

на території Баранівської міської територіальної громади». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

7. Надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

8. Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії  для постачання 

Баранівському професійному ліцею. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

9. Про погодження режиму роботи кафе  «NIVROKU burger bar» за адресою: 

м. Баранівка, вул. Соборна,22. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

10. Про встановлення пристрою примусового зниження швидкості типу 

“Лежачий поліцейський”  та дорожніх знаків 1.11 «Пагорб» по  вул. 

Древлянській  у м. Баранівка. 

Доповідач: Василь Савчук  - начальник 

відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства міської ради  

11. Про затвердження вартості квитка на послуги лазні, що надаються КП 

«Водоканал Полісся».  

Доповідач:Людмила Федулаєва – директор 

КП «Водоканал Полісся» 

12. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу 



містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

13. Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

14. Про погодження дозволу  на розміщення зовнішньої реклами. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

15. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітнім Бігоцькій Д.Ю., Бігоцькому Б.Ю. та Бігоцькому А.Ю. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

17. Про надання дозволу Нусбаум К.С. на дарування земельних ділянок. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

18. Про продовження строку перебування дітей в сім’ї патронатного 

вихователя. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

19. Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради в новій редакції. 



Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

20. Про затвердження переліку, порядку, умов та вартості надання платних 

соціальних послуг управлінням соціального захисту населення                                                                         

Баранівської міської ради. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

21. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Порядок денний прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Про  роботу  Центру надання адміністративних послуг  Баранівської 

міської ради 

Доповідач: Олександр Самчук  - начальник 

управління надання адміністративних послуг 

міської ради   

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №2 додається) 

 

2. Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних 

суспільно - корисних робіт на території Баранівської міської ради на 2023 

рік. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №3 додається) 



 

3. Про визначення та затвердження підприємств, переліку об’єктів на 

території Баранівської міської ради, на яких будуть відбувати громадські 

роботи особи, яким призначено такий вид покарання та стягнення. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №4 додається) 

 

4. Про визначення та затвердження підприємств, переліку об’єктів на 

території Баранівської міської ради для відпрацювання  громадських робіт 

неповнолітніми засудженими. 

Доповідач: Юрій Осіпчук - начальник   

районного сектору №1 філії державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №5 додається) 

 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.11.2022 року № 

162 «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану 

на території Баранівської міської територіальної громади». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №6 додається) 

 

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №7 додається) 

 

7. Надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №8 додається) 

 

8. Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії  для постачання 

Баранівському професійному ліцею. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №9 додається) 

 

9. Про погодження режиму роботи кафе  «NIVROKU burger bar» за адресою: 

м. Баранівка, вул. Соборна,22. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ВИСТУПИЛИ:Зубар П.А., Козир Ю.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №10 додається) 

 

10. Про встановлення пристрою примусового зниження швидкості типу 

“Лежачий поліцейський”  та дорожніх знаків 1.11 «Пагорб» по  вул. 

Древлянській  у м. Баранівка. 

Доповідач: Василь Савчук  - начальник 

відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства міської ради  



ВИСТУПИЛИ:Козир Ю.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №11 додається) 

 

11. Про затвердження вартості квитка на послуги лазні, що надаються КП 

«Водоканал Полісся».  

Доповідач:Людмила Федулаєва – директор 

КП «Водоканал Полісся» 

ВИСТУПИЛИ:Козир Ю.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №12 додається) 

 

12. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №13 додається) 

 

13. Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №14 додається) 

 

14. Про погодження дозволу  на розміщення зовнішньої реклами. 



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №15 додається) 

 

15. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітнім Бігоцькій Д.Ю., Бігоцькому Б.Ю. та Бігоцькому А.Ю. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №16 додається) 

 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №17 додається) 

 

17. Про надання дозволу Нусбаум К.С. на дарування земельних ділянок. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 18, ПРОТИ – 1 (Зубар П.А.), УТРИМАЛИСЯ  - 1 

(Гончарук Л.С.)  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №18 додається) 

 



18. Про продовження строку перебування дітей в сім’ї патронатного 

вихователя. 

Доповідач:Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №19 додається) 

 

19. Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради в новій редакції. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №20 додається) 

 

20. Про затвердження переліку, порядку, умов та вартості надання платних 

соціальних послуг управлінням соціального захисту населення                                                                         

Баранівської міської ради. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято. (Рішення №21 додається) 

 

Відеозапис засідання розміщений на офіційному сайті Баранівської міської ради 

http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php.  

 

 

 

 

  Міський голова      Олександр МІГЕЙ  

 
  

   Керуючий справами 

   (секретар) виконавчого комітету                             Тетяна КРАВЧУК 

http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php

