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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 13      26.08.2021 р. 

 

Зал засідань адмінбудинку по 

вул.Соборній,12 в м.Баранівка 

 

Взяли участь у засіданні: 

Мігей О.Ю. 

Заремба В.Г. - секретар ради 

 

Члени виконавчого комітету: 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Левчук М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Вітюк В.В. 

Коржовський М.Й. 

Цимбалюк І.І. 

Мищик О.М. 

Дем’яненко І.В. 

Загулов В.Ю. 

Лисюк Р.М. 

Загорська О.С. 

Войтко О.В. 

Конопатський С.В. 

 

Відсутні члени виконавчого  комітету: 

Деревянченко М.М. 

Гайдайчук М.В. 

Стретович О.О. 

Остудімов А.О. 

Гончарук Л.С. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 



Денисюк О.Ф. 

Козир Ю.Г. 

Зубар П.А. 

Радчук О.В. 

Заремба Н.М. 

( Список додається). 

Порядок денний: 

 

1. Про схвалення Прогнозу міського бюджету  Баранівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Олександр Василевський –начальник відділу 

фінансів міської ради  

 

2. Про затвердження протоколу №2 засідання комісії з визначення напрямів та 

об’єктів, на які у 2021 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, підтримку малих групових  будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 

26.08.2021 року 

Доповідач: Наталія Мартинюк – головний бухгалтер 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

3. Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти на 2021-2022 н.р.  

Доповідач: Олена Бортнік – заступник начальника 

відділу освіти міської ради 

 

4. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану підприємств, що належать до комунальної власності 

Баранівської міської територіальної громади.   

Доповідач: Володимир Заремба – секретар ради 

 

 

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

Доповідач: Григорій  Дерев’янчук - спеціаліст 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності  

 

 

6. Про затвердження протоколу № 1 засідання комісії  щодо розгляду заяв 

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти),померли, та осіб з 

інвалідністю про призначення грошової компенсації від 18.08.2021р. 

Доповідач: Наталія Мартинюк – головний бухгалтер 

управління соціального захисту населення міської 

ради 



7. Про надання дозволу Бистрицькому В.В. на укладання договору купівлі-

продажу квартири. 

Доповідач: Інна Кучинська   – начальник служби у 

справах дітей міської ради  

 

8. Про погодження дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій  Дерев’янчук - спеціаліст 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності  

 

9. 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 

 

10. Про внесення змін та доповнень до облікових справ квартирного обліку . 

Доповідач: Ірина Григорович - спеціаліст комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

 

11. Про затвердження дати та заходів із проведення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, Дня міста Баранівка, Дня підприємця. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

1. Про схвалення Прогнозу міського бюджету  Баранівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Олександр Василевський –начальник відділу 

фінансів міської ради  

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 139 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про затвердження протоколу №2 засідання комісії з визначення напрямів та 

об’єктів, на які у 2021 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, підтримку малих групових  будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 

26.08.2021 року 



Доповідач: Наталія Мартинюк – головний бухгалтер 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 140 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

3. Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти на 2021-2022 н.р.  

Доповідач: Олена Бортнік – заступник начальника 

відділу освіти міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 141 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
4. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану підприємств, що належать до комунальної власності 

Баранівської міської територіальної громади.   

Доповідач: Володимир Заремба – секретар ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 142 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
5. Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна. 

Доповідач: Григорій  Дерев’янчук - спеціаліст 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності  

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 143 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Про затвердження протоколу № 1 засідання комісії  щодо розгляду заяв 

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти),померли, та осіб з 

інвалідністю про призначення грошової компенсації від 18.08.2021р. 

Доповідач: Наталія Мартинюк – головний бухгалтер 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

 



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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 144 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Про надання дозволу Бистрицькому В.В. на укладання договору купівлі-

продажу квартири. 

Доповідач: Інна Кучинська   – начальник служби у 

справах дітей міської ради  

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 145 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
8. Про погодження дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій  Дерев’янчук - спеціаліст 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності  

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 146 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
9. 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  № 147 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про внесення змін та доповнень до облікових справ квартирного обліку . 

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  № 148 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 



11. Про затвердження дати та заходів із проведення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, Дня міста Баранівка, Дня підприємця. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 149 додається) 

 

   

Також в ході засідання виконавчого комітету було зачитано  заяву депутатів 

міської ради Ковальського О.В. та Осташевської Н.Ю. про поведінку депутата 

та педагога Баранівської громади на акції в м.Києві. Участь в обговоренні взяли 

автори заяви, а також староста Кашперівського старостинського округу 

Муравський В.Є. В ході обговорення було рекомендовано розглянути заяву на 

сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

         

 

       Керуючий справами      

       (секретар)  

       виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

                                               

 


