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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 18      29.10.2021 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: 

Нечипорук Д.В. 

Приймак І.В. 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Деревянченко М.М. 

Левчук М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Гайдайчук М.В. 

Коржовський М.Й. 

Гончарук Л.С. 

Осіпчук В.В. 

Мищик О.М. 

Гнилориба В.А. 

Козир Ю.Г. 

Зубар П.А. 

Конопатський С.В. 

 

Відсутні члени виконавчого  комітету: 

Вітюк В.Є. 

Цимбалюк І.І. 

Стретович О.О. 

Остудімов А.О. 

Денисюк О.Ф. 



Дем’яненко І.В. 

Загулов В.Ю. 

Лисюк Р.М. 

Радчук О.В. 

Загорська О.С. 

Войтко О.В. 

Заремба Н.М. 

( Список додається). 

 

        Взяли участь у засіданні: 

Керівники відділів та структурних підрозділів міської ради ( список 

додається). 

Депутати міської ради Савчук В.А., Самчук О.В., Курбатов В.А., Андреєва 

Л.А., Строєв І.М. 

Федорчук С.М., представник Держекоінспекції  Поліського округу. 

Далакашвілі О.Г.,  директор ТОВ «ЕКО-НОВА». 

 

Порядок денний: 

1. Про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. 

Доповідач: Олександр Василевський – начальник 

фінансового відділу міської ради 

 

2. Про стан роботи виконавчого комітету міської ради із зверненнями 

громадян за 9 місяців 2021 року . 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

3. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

5. Про виплату допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

6. Про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

місцевого рівня. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 



 

7. Про затвердження заходів з відзначення 03 грудня 2021 року 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 

 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

8. Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей,  які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст начальник 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності  

 

10. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст начальник 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності  

 

11. Про призначення опікуна над Зарудським В.В. та Зарудською Д.В. 

Доповідач: Олександр Сус – головний спеціаліст  

служби у справах дітей міської ради 

 

12. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав та призначення опікуна над дитиною. 

Доповідач: Олександр Сус – головний спеціаліст  

служби у справах дітей міської ради 

 

13. Про покладання обов’язків за ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на старост 

старостинських округів Баранівської міської ради. 

Доповідач: Ірина Оханська – начальник загального 

відділу міської ради 

 

14.Про надання дозволу  на  безоплатне  зрізання  дерева.   

Доповідач: Віктор Курбатов – головний спеціаліст 

відділу ЖКГ та благоустрою міської ради 

 

15. Про затвердження складу комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій в новій редакції. 



Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Тетяна Кравчук 

повідомила, що у зв’язку із суспільним резонансом стосовно діяльності ТОВ 

«ЕКО-НОВА» на засідання були запрошені представники підприємства. Тому 

пропонується після розгляду всіх питань порядку денного заслухати та 

обговорити ситуацію, яка склалася з діяльністю ТОВ «ЕКО-НОВА». 

 

Чоен виконавчого комітету Гнилориба В.А. запропонував після розгляду всіх 

питань порядку денного обговорити  питання стихійної  торгівлі по 

вул.Соборній та вул.Першотравенській та  питання підготовки до 

опалювального сезону. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний в цілому з врахуванням пропозицій Кравчук Т.В. та 

Гнилориби В.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0. 

 

 

 СЛУХАЛИ: 
1. Про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. 

Доповідач: Олександр Василевський – начальник 

фінансового відділу міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

ВИСТУПИВ: Зубар П.А., який зауважив, що видатки на медицину потрібно 

збільшувати. 

Шатровський І.В., зауважив, що кошти на медицину ніколи не зайві. Також 

проінформував про забезпеченість киснем КНП «Баранівської ЦРЛ». 

Зубар П.А., запитав за рахунок яких коштів має проводитися співфінансування 

будівництва Прозорого офісу. 

 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 174 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про стан роботи виконавчого комітету міської ради із зверненнями 

громадян за 9 місяців 2021 року . 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 



Рішення прийнято.  (Рішення  № 175 додається) 

 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

3. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 176 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 177 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

5. Про виплату допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 178 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

6. Про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

місцевого рівня. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 179 додається) 

 



СЛУХАЛИ: 

 

7. Про затвердження заходів з відзначення 03 грудня 2021 року 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 

 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

ВИСТУПИВ: Зубар П.А.,який зазначив,що такі заходи слід проводити з 

дотриманням карантинних обмежень. 

Гнилориба В.А.,який уточнив стан забезпечення доступності закладів 

життєдіяльності громади, а саме кількість пандусів. 

Деревянчук Г.О., надав відповідь про стан справ згідно чинного законодавства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 180 додається) 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

8. Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей,  які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

ВИСТУПИВ: Зубар П.А.,який уточнив про кількість дітей, які підлягають 

безкоштовному харчуванню в школах. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 181 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст начальник 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності  

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 182 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

10. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст начальник 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності  



ВИСТУПИВ:Гнилориба В.А., який запитав про будівництво по вул.Соборній ( 

біля Полісся –Продукт). 

Деревянчук Г.О., повідомив, що дозвіл надано у 2020році, по цьому питанню 

проводилися громадські слухання і вся процедура була проведена згідно 

чинного законодавства з дотриманням норм. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 183 додається) 

 

 СЛУХАЛИ: 
11. Про призначення опікуна над Зарудським В.В. та Зарудською Д.В. 

Доповідач: Олександр Сус – головний спеціаліст  

служби у справах дітей міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 184 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

12. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав та призначення опікуна над дитиною. 

Доповідач: Олександр Сус – головний спеціаліст  

служби у справах дітей міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 185 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

13. Про покладання обов’язків за ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на старост 

старостинських округів Баранівської міської ради. 

Доповідач: Ірина Оханська – начальник загального 

відділу міської ради 

ВИСТУПИВ:Любов Ільчук, уточнила про дати подання звітів по обліку 

військовозобов’язаних.  

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 186 додається) 

 

 



СЛУХАЛИ: 

 

14.Про надання дозволу  на  безоплатне  зрізання  дерева.   

Доповідач: Віктор Курбатов – головний спеціаліст 

відділу ЖКГ та благоустрою міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 187 додається) 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження складу комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій в новій редакції. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0,  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 188 додається) 

 

 СЛУХАЛИ: 
 

16. Про розгляд діяльності ТОВ «ЕКО-НОВА». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

ВИСТУПИВ:Мігей О.Ю., який вкотре наголосив на необхідності 

дотримання екологічних та природоохоронних норм ТОВ «ЕКО-НОВА». 

Гнилориба В.А., який повідомив, що підприємство працює в межах норм. 

Ільчук Л.В., запитала про технології у виробництві ТОВ «ЕКО-НОВА» і про те, 

чому сморід біля підприємства. 

Кравчук Т.В., яка запитала про вихід із ситуації директора Далакашвілі О.Г. 

Далакашвілі О.Г., повідомив про те, що підприємство має 2 клас санітарної 

безпеки. 

Заремба В.Г., ознайомив присутніх із дозволом на викиди в навколишнє 

середовище в якому є певні застереження по запаху. Вважає, що ситуація, яка 

сталося 27.10.2021 року є порушенням технології та мало б бути повідомлення 

до органів МНС. Також зазначив вимого ДБН по розміщенню об’єктів 

небезпеки на території населеного пункту. 

Конопатський С.В., запитав, що складає основу викидів підприємства, який 

відсоток складає діоксин сірки та яка температура спалювання. Також запитав, 

чи є в планах підприємства убезпечення діяльності та викидів підприємства. 

Федорчук С.М., який зазначив, що держекоінспекцією було надано 

застереження ТОВ «ЕКО-НОВА» повідомити інспекцію в разі запуску 

підприємства. На даний час такого повідомлення немає. Для проведення 

позапланової перевірки Держекоінспекція України має надати дозвіл, який 



може  бути наданий протягом 10 днів. Зауважив, що в разі дотримання 

регламенту роботи установки шкоди для довкілля не мало б бути. Та для цього 

слід розібратися. 

Заремба В.Г. надав Федорчуку С.М. акт від 27.10.2021 року для відповідного 

реагування. 

Мігей О.Ю. зауважив керівництву ТОВ «ЕКО-НОВА», що при запуску 

підприємства слід було повідомити громадськість, керівництво міста та 

депутатський корпус для ознайомлення. 

Далакашвілі О.Г. наполіг та тому, що наразі тривають пусконалагоджувальні 

роботи. 

Строєв І.М.,звернув увагу на занепокоєння громадськості. Запитав Далакашвілі 

О.Г. про те, як так сталося, що при роботі в «штатному режимі» пішов чорний 

дим. Зауважив, що люди налаштовані боротьбу за свої права та наполягають на 

тому, що таке підприємство не має права розташовуватися в міській зоні. 

Мігей О.Ю. зауважив, що безпека людей найважливіша. І питання безпечного 

виробництва – це питання власників. Запропонував, при запуску підприємства 

повідомити і запросити представників міської ради, громадськості  та 

пусконалагоджувальні роботи проводити на нешкідливих відходах. 

Дацьо К.Ю. зазначила на важливості даного питання та рекомендувала винести 

це питання на позачергове засідання міської ТБНС. Запропонувала на 

загальноприйнятному компромісі, але не ціною здоров’я людей. 

Мігей О.Ю. запросив на позачергове засідання міської ТБНС представників 

ТОВ «ЕКО-НОВА» на 29.10.2021 року на 14-00 год. 

 

Рішення по даному питанню не приймалося. 

 

Також в ході ведення засідання членами виконавчого комітету було піднято 

наступні питання: 

Гнилориба В.А. – питання стихійної  торгівлі по вул.Соборній та 

вул.Першотравенській. 

Відповідь надав Савчук В.А., начальник відділу ЖКГ та благоустрою міської 

ради. 

Рішення по даному питанню не приймалося. 

 

Гнилориба В.А. – питання підготовки до опалювального сезону. 

Відповідь надав міський голова Олександр Мігей та заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитро Нечипорук. 

 

Рішення по даному питанню не приймалося. 

 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

  

Керуючий справами 

 (секретар) виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

 


