
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№11       30.07.2021 р. 

 

Зал засідань адмінбудинку по 

вул.Соборній,12 в м.Баранівка 

 

Взяли участь у засіданні: 

 

Приймак І.В. 

Заремба В.Г. - секретар ради 

 

 

Члени виконавчого комітету: 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Левчук М.М. 

Муравський В.Є. 

Вітюк В.Є. 

Гайдайчук М.В. 

Коржовський М.Й. 

Цимбалюк І.І. 

Гончарук Л.С. 

Осіпчук В.В. 

Мищик О.М. 

Гнилориба В.А. 

Козир Ю.Г. 

Загулов В.Ю. 

Зубар П.А. 

 

Відсутні: 

 

Мігей О.Ю. 

Кравчук Т.В. 

Мисько О.В. 



Степанюк Г.П. 

Грановський О.М. 

Стретович О.О. 

Остудімов А.О. 

Денисюк О.Ф. 

Радчук О.В. 

Лисюк Р.М. 

Войтко О.В. 

Заремба Н.М. 

Загорська О.С. 

Конопатський С.В. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про схвалення звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2021 

року. 

Доповідач: Василевський Олександр Вікторович - 

начальник фінансового відділу міської ради 

 

2.Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку на 

території Баранівської територіальної громади. 

Доповідач: Николишин Ростислав Зіновійович – 

начальник відділу освіти міської ради 

3.Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав. 

Доповідач: Козачок Руслана Миколаївна – головний 

спеціаліст служби у справах дітей міської ради  

 

4. Про надання Андріюк І.М. дозволу на укладання договору дарування 

частини квартири. 

Доповідач: Козачок Руслана Миколаївна – головний 

спеціаліст служби у справах дітей міської ради  

 

5.Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

 

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

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

 



7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на рекламних 

конструкціях типу біг-борд 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

 

8. Про надання дозволу на розміщення цирку – шапіто «Райдуга» та 

проведення організаційно-рекламних заходів в м.Баранівка. 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

 

9. Про надання дозволу на безоплатне зрізання дерева  жительці  м.Баранівка. 

Доповідач: Курбатов Віктор Аліджанович  - головний 

спеціаліст відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства міської ради 

 

 

    СЛУХАЛИ: 

1.Про схвалення звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2021 

року. 

Доповідач: Василевський Олександр Вікторович - 

начальник фінансового відділу міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 128 додається) 

 

 

2.Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку на 

території Баранівської територіальної громади. 

Доповідач: Николишин Ростислав Зіновійович – 

начальник відділу освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 129 додається) 

 

 

3.Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав. 

Доповідач: Козачок Руслана Миколаївна – головний 

спеціаліст служби у справах дітей міської ради  

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 130 додається) 

 

4. Про надання Андріюк І.М. дозволу на укладання договору дарування 

частини квартири. 

Доповідач: Козачок Руслана Миколаївна – головний 

спеціаліст служби у справах дітей міської ради  

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 131 додається) 

 

5.Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 132 додається) 

 

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

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 133 додається) 

 

7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на рекламних 

конструкціях типу біг-борд 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 134 додається) 



 

 

8. Про надання дозволу на розміщення цирку – шапіто «Райдуга» та 

проведення організаційно-рекламних заходів в м.Баранівка. 

Доповідач: Дерев’янчук Григорій Олексійович - 

спеціаліст начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 135 додається) 

 

    9. Про надання дозволу на безоплатне зрізання дерев. 

Доповідач: Курбатов Віктор Аліджанович  - головний 

спеціаліст відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0, НЕ  

ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 136 додається) 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                          Ірина ПРИЙМАК 


