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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 3      22.02.2022 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. 

Кравчук Т.В. 

Приймак І.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Деревянченко М.М. 

Левчук М.М. 

Грановський О.М. 

Гайдайчук М.В. 

Цимбалюк І.І. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 

Конопатський С.В. 

Зубар П.А. 

Остудімов А.О. 

Гончарук Л.С. 

Козир Ю.Г. 

Войтко О.В. 

 

Відсутні: 

Коржовський М.Й. 

Муравський В.Є. 

Вітюк В.В. 

Стретович О.О. 

Мищик О.М. 



Денисюк О.Ф. 

Дем’яненко І.В. 

Загулов В.Ю. 

Радчук О.В. 

Лисюк Р.М. 

Загорська О.С. 

Заремба Н.М. 

 

 ( Список додається). 

 

Порядок денний: 

 

 Головуючий на засіданні міський голова Олександр Мігей  оголосив 

проект порядку денного. 

 

1. Про затвердження звіту про діяльність КП «Полісся» за 2021 рік та 

затвердження фінансового плану на 2022 рік.  

Доповідач: Ігор Строєв  -  директор КП «Полісся» 

 

2. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. викачки нечистот 

АС-машиною КП «Баранівка міськводоканал». 

Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП 

«Баранівка     міськводоканал» 

3. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску по КП 

«Баранівка міськводоканал». 

Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП 

«Баранівка     міськводоканал» 

4. Про тимчасове розміщення добровольців  добровольчого 

формування №1  у закладах,що фінансуються з  бюджету 

Баранівської територіальної громади.  

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

5. Про затвердження Порядку передачі  на території Баранівської 

міської територіальної  громади гуманітарної допомоги, наданої 

донорами, державним бюджетом в умовах воєнного стану в Україні. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

6. Про погодження передачі до продовольчого резерву Баранівської  

міської громади  продуктів харчування, отриманих від Новоград-

Волинської районної  військової  адміністрації. 



Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

7. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

8. Про надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

9. Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії для постачання 

Баранівському професійному ліцею. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

10. Про надання дозволу на торгівлю. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

11. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов гр. Черкавського С.П.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов гр. Чубара Ю.С. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

15.  Про зняття особи з числа дітей-сиріт з квартирного обліку та 

соціального квартирного обліку. 



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

16. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

17. Про погодження  дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

19. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

20. Про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 

рекламних конструкціях типу біг-борд та сіті-лайт. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

21. Про надання дозволу на розміщення рекламної конструкції типу 

сітілайт.   

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

22. Про затвердження переліку, порядку, умов та вартості надання 

платних соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 січня 

2022 року №22. 



Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

24. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Батовою 

Маргаритою Михайлівною обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

25. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Пашкевичом 

Миколою Васильовичем обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

26. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Моря Юлією 

Романівною обов’язків опікуна 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

27. Про надання дозволу Багінському О.І. на укладання договору 

купівлі-продажу з метою купівлі житлового будинку. 

Доповідач: Інна Кучинська –начальник служби у 

справах дітей міської ради 

 

28. Про затвердження складу комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

29. Різне. 

 

Член виконавчого комітету Зубар П.А. запропонував проводити благодійні 

футбольні матчі для підтримки ЗСУ, заслухати звіт начальника відділу фінансів 

міської ради про внесення змін до міського бюджету, які були здійснені з 24 

лютого до 29 квітня 20222 року. Також запропонував  включити до порядку 

денного наступні питання: 

1. Про облік та постановку на баланс Баранівської міської громади 

пам’ятників,які знаходяться на території громади. 

2. Про створення комісії з ліквідації радянської символіки в назвах вулиць 

Баранівської громади. 



Депутат Баранівської міської ради вніс пропозицію включити до порядку 

денного наступні питання: 

1. Про скликання позачергової сесії Баранівської міської ради. 

2. Про підняття біля адміністративних будівель міської ради червоно-

чорного прапора. 

 

Міський голова Олександр Мігей вніс пропозицію включати до виплат допомог 

на поховання  допомогу в розмірі 1000 гривень для жителів Баранівської 

громади,які загинули в російсько-українській війні починаючи з 24 лютого 2022 

року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Проєкт порядку денного взяти за основу.  

ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За внесення до порядку денного питань: 

 

1. Про облік та постановку на баланс Баранівської міської громади 

пам’ятників,які знаходяться на території громади. 

2. Про створення комісії з ліквідації радянської символіки в назвах вулиць 

Баранівської громади. 

3. Про скликання позачергової сесії Баранівської міської ради. 

4. Про підняття біля адміністративних будівель міської ради червоно-

чорного прапора. 

 

ЗА - 22, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За порядок денний в цілому : 

 

1. Про затвердження звіту про діяльність КП «Полісся» за 2021 рік та 

затвердження фінансового плану на 2022 рік.  

Доповідач: Ігор Строєв  -  директор КП «Полісся» 

 

2. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. викачки нечистот 

АС-машиною КП «Баранівка міськводоканал». 

Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП 

«Баранівка     міськводоканал» 

3. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску по КП 

«Баранівка міськводоканал». 

Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП 

«Баранівка     міськводоканал» 



4. Про тимчасове розміщення добровольців  добровольчого 

формування №1  у закладах,що фінансуються з  бюджету 

Баранівської територіальної громади.  

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

5. Про затвердження Порядку передачі  на території Баранівської 

міської територіальної  громади гуманітарної допомоги, наданої 

донорами, державним бюджетом в умовах воєнного стану в Україні. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

6. Про погодження передачі до продовольчого резерву Баранівської  

міської громади  продуктів харчування, отриманих від Новоград-

Волинської районної  військової  адміністрації. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

7. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

8. Про надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

9. Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії для постачання 

Баранівському професійному ліцею. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

10. Про надання дозволу на торгівлю. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

11. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов гр. Черкавського С.П.  



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов гр. Чубара Ю.С. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

умов та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

15.  Про зняття особи з числа дітей-сиріт з квартирного обліку та 

соціального квартирного обліку. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

16. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

17. Про погодження  дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

19. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

20. Про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 

рекламних конструкціях типу біг-борд та сіті-лайт. 



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

21. Про надання дозволу на розміщення рекламної конструкції типу 

сітілайт.   

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності 

22. Про затвердження переліку, порядку, умов та вартості надання 

платних соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 січня 

2022 року №22. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

24. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Батовою 

Маргаритою Михайлівною обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

25. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Пашкевичом 

Миколою Васильовичем обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

26. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Моря Юлією 

Романівною обов’язків опікуна 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

27. Про надання дозволу Багінському О.І. на укладання договору 

купівлі-продажу з метою купівлі житлового будинку. 



Доповідач: Інна Кучинська –начальник служби у 

справах дітей міської ради 

 

28. Про затвердження складу комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

29. Різне. 

29.1. Про облік та постановку на баланс Баранівської міської громади 

пам’ятників,які знаходяться на території громади. 

29.2. Про створення комісії з ліквідації радянської символіки в назвах вулиць 

Баранівської громади. 

29.3. Про скликання позачергової сесії Баранівської міської ради. 

29.4. Про підняття біля адміністративних будівель міської ради червоно-

чорного прапора. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.   
 

Порядок денний затверджено в цілому з врахуванням поправок і доповнень  

( Зубар П.А, Ковальський О.В., Мігей О.Ю.)  

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження звіту про діяльність КП «Полісся» за 2021 рік та 

затвердження фінансового плану на 2022 рік.  

Доповідач: Ігор Строєв  -  директор КП «Полісся» 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 33 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. викачки нечистот 

АС-машиною КП «Баранівка міськводоканал». 

Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП «Баранівка     

міськводоканал» 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 34 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску по КП 

«Баранівка міськводоканал». 



Доповідач: Юрій Деревянко  -  директор КП «Баранівка     

міськводоканал» 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 35 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про тимчасове розміщення добровольців  добровольчого 

формування №1  у закладах,що фінансуються з  бюджету 

Баранівської територіальної громади.  

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 36 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Порядку передачі  на території Баранівської 

міської територіальної  громади гуманітарної допомоги, наданої 

донорами, державним бюджетом в умовах воєнного стану в Україні. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 37 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

6. Про погодження передачі до продовольчого резерву Баранівської  

міської громади  продуктів харчування, отриманих від Новоград-

Волинської районної  військової  адміністрації. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 38 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

7. 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  № 39 додається) 

 



СЛУХАЛИ: 
8. Про надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

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

    НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

   Рішення прийнято.  (Рішення  № 40 додається) 

 

   СЛУХАЛИ: 
9. Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії для постачання 

Баранівському професійному ліцею. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

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

   НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

   Рішення прийнято.  (Рішення  № 41 додається) 

 

   СЛУХАЛИ: 
10. Про надання дозволу на торгівлю. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 42 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
11. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 43 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
 

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

умов гр. Черкавського С.П.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 44 додається) 

 



СЛУХАЛИ: 
13. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов гр. Чубара Ю.С. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 45 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
14. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 46 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

15.  Про зняття особи з числа дітей-сиріт з квартирного обліку та 

соціального квартирного обліку. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 47 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
16. Про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 48 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
17. Про погодження  дозволу на будівництво. 



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 49 додається) 

 

 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 50 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
19. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд.  

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 1  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 51 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
20. Про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 

рекламних конструкціях типу біг-борд та сіті-лайт. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності  

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 52 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
21. Про надання дозволу на розміщення рекламної конструкції типу 

сітілайт.   



Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 53 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
22. Про затвердження переліку, порядку, умов та вартості надання 

платних соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 54 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 січня 

2022 року №22. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 55 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
24. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Батовою 

Маргаритою Михайлівною обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 56 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

25. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Пашкевичом 

Миколою Васильовичем обов’язків опікуна. 



Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 57 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

26. Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання Моря Юлією 

Романівною обов’язків опікуна 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 58 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

27. Про надання дозволу Багінському О.І. на укладання договору 

купівлі-продажу з метою купівлі житлового будинку. 

Доповідач: Інна Кучинська – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято.  (Рішення  № 59 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

28. 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  № 60 додається) 

 

29. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 
29.1. Про облік та постановку на баланс Баранівської міської громади 

пам’ятників,які знаходяться на території громади. 

 



Вирішено рекомендувати гуманітарному відділу провести роботу по облік та 

постановку на баланс Баранівської міської громади пам’ятників,які знаходяться 

на території громади. (Протокольне рішення). 

 

 

СЛУХАЛИ: 
29.2. Про створення комісії з ліквідації радянської символіки в назвах вулиць 

Баранівської громади. 

 

Вирішено рекомендувати винести на чергову сесію проект рішення щодо 

створення комісії щодо перейменування (найменування) об’єктів топоніміки на 

території Баранівської міської територіальної громади. (Протокольне рішення). 

 

 

СЛУХАЛИ: 
29.3. Про скликання позачергової сесії Баранівської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський О.В., Заремба В.Г., Зубар П.А. 

Вирішено не скликати позачергову сесію, оскільки міським головою видано 

розпорядження про скликання чергової сесії міської ради 12 травня 2022 

року.(Протокольне рішення). 

  

СЛУХАЛИ: 
29.4. Про підняття біля адміністративних будівель міської ради червоно-

чорного прапора. 

 

Вирішено: рекомендувати керівникам закладів,установ підняти червоно-чорний 

прапор біля власних приміщень. (Протокольне рішення). 

 

 

 

     Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 

  

 

     Керуюча справами 

     (секретар) виконавчого комітету                                  Тетяна КРАВЧУК 

 


