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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 18      31.08.2022 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. 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Козир М.В. 

Деревянченко М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Гайдайчук М.В. 

Цимбалюк І.І. 

Гончарук Л.С. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 

Зубар П.А. 

Козир Ю.Г. 

Конопатський С.В. 

Заремба Н.М. 

Лисюк Р.М. 

 

Відсутні: 

Приймак І.В. 

Дейнека В.П. 

Коржовський М.Й. 

Вітюк В.В. 

Остудімов А.О. 

Левчук М.М. 



Стретович О.О. 

Мищик О.М. 

Денисюк О.Ф. 

Дем’яненко І.В. 

Загулов В.Ю. 

Радчук О.В. 

Загорська О.С. 

Войтко О.В. 

 

Головує на засіданні міський голова Мігей О.Ю. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про підготовку до опалювального сезону 2022-2023 року. 

Доповідач: Дмитро Нечипорук  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

2. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Баранівка 

міськводоканал».     

Доповідач: Юрій Деревянко – директор КП 

«Баранівка міськводоканал» 

 

3. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Водоканал 

«Полісся». 

Доповідач: Людмила Федулаєва - КП «Водоканал 

«Полісся» 

 

4. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Полісся». 

Доповідач: Ігор Строєв  - директор КП «Полісся» 

 

5. Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної, середньої 

та позашкільної освіти на 2022-2023 рік. 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

6. Про встановлення вартості харчування в закладах освіти на 2022 рік. 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

7. Про затвердження контингенту учнів, погодження розміру плати та 

надання пільг за навчання в Баранівській школі мистецтв. 



Доповідач: Юлія Ейсмонт-Мігей  - директор 

Баранівської школи мистецтв 

 

8. Про взяття на квартирний облік. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

 

9. Про зняття з квартирного обліку. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

 

10. Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

11. Про погодження дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

12. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

13. Про зміну статусу малолітній Українець І.Р. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

14. Про надання Тимощук В.В. дозволу на дарування житлового 

будинку. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

15. Про відмову у наданні Бубон В.В. дозволу на продаж частини 

квартири, яка належить на праві часткової приватної власності 

неповнолітній особі. 



Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Селюченко В.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

17. Про влаштування малолітньої дитини до КНП «Житомирський 

обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, 

які залишилися без піклування батьків» Житомирської обласної ради. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

18. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав  гр.Солощук Ю.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність зміни місця проживання малолітньої  дитини. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

20. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Рублюк  В.Д. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

21. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Юрчук Н.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

22. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Шпіньової М.Л. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

23.  Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітет Баранівської міської ради. 



Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

     24.  Про виплату одноразової допомоги на лікування. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

     25. Про погодження Баранівському професійному ліцею користування 

підвальним приміщенням КНП «Баранівська ЦРЛ». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Порядок денний прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про підготовку до опалювального сезону 2022-2023 року. 

Доповідач: Дмитро Нечипорук  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

В обговоренні питання взяли участь Зубар П.А, Гнилориба В.А. ( підготовка 

котелень, запаси дров, опалення будівлі Прозорого офісу). 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №97 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Баранівка 

міськводоканал».     

Доповідач: Юрій Деревянко – директор КП 

«Баранівка міськводоканал» 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №98 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

3. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Водоканал 

«Полісся». 

Доповідач: Людмила Федулаєва - КП «Водоканал 

«Полісся» 



В обговоренні взяли участь Мігей О.Ю., який зауважив на недостатній роботі 

керівництва підприємства в частині співпраці з підприємцями селища, 

справлянню ринкового збору. 

Зубар П.А., запропонував роботу підприємства визнати недостатньою, 

керівнику Федулаєвій Л.М. усунути недоліки та прозвітувати через місяць на 

засіданні виконавчого комітету. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №99 додається). 

 

В результаті обговорення рекомендовано звернутися до органів 

Національної поліції України (Більський М.В.) щодо посилення контролю 

за справлянням ринкового збору на ринку в смт. Першотравенськ. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

4. Звіт про роботу за 6 місяців поточного року КП «Полісся». 

Доповідач: Ігор Строєв  - директор КП «Полісся» 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №100 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

5. Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної, середньої 

та позашкільної освіти на 2022-2023 рік. 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

Доповідач перед ознайомлення з проектом рішення зупинилася на 

тому, що відповідно до рішень комісії з підготовки закладів освіти до 2022\23 

навчального року в Житомирській області Баранівській міській раді 

погоджено закладам освіти громади здійснення освітнього процесу за очною 

та змішаною формами навчання за умови забезпечення максимально 

можливої безпеки кожного здобувача та працівника системи освіти, а 

саме:Баранівський ЗДОКТ «Сонечко» (очний\змішаний формат навчання); 

Вірлянський ЗДО «Сонечко» (очний формат навчання); Острожецький ЗДО 

«Дзвіночок» (очний формат навчання); Суємецький ЗДО «Теремок» (очний 

формат навчання); Мирославський ЗДО «Струмочок» (очний формат 

навчання); Першотравенський ЗДО «Мрія» (очний формат навчання); 

Баранівський ЗДО «Лесина казка» (змішаний формат навчання); 

Баранівський ліцей №2 (змішаний формат навчання); Кашперівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів (змішаний формат навчання); Острожецька початкова школа 

ім..О.В.Коростинського (змішаний формат навчання); Першотравенський 

ліцей (змішаний формат навчання); Баранівський ліцей №1(змішаний формат 



навчання); Баранівська школа мистецтв (змішаний формат навчання); 

Баранівський міський Будинок творчості (змішаний формат навчання). 

 

Участь в обговоренні взяли Зубар П.П.( питання по стану готовності 

укриттів). 

Лисюк Р.М. ( питання по патронату). 

Грановсткий О.М. (питання підвозу дітей). 

Муравський В.Є. (питання проведення навчання в ДНЗ). 

Ільчук Л.В. (питання облаштування укриття та проведення навчання в ДНЗ та 

ліцеї). 

Конопатський С.В.( звернув увагу присутніх, що очне навчання можливе 

лише до відкриття Північного фронту. Також зазначив на важливості 

використання дітьми «тривожного наплічника»). 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №101 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про встановлення вартості харчування в закладах освіти на 2022 рік. 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №102 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження контингенту учнів, погодження розміру плати та 

надання пільг за навчання в Баранівській школі мистецтв. 

Доповідач: Юлія Ейсмонт-Мігей  - директор 

Баранівської школи мистецтв 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №103 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про взяття на 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 №104 додається). 

 



 

СЛУХАЛИ: 

9. Про зняття з 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 №105 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №106 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

11. Про погодження дозволу на будівництво. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №107 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №108 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про зміну статусу малолітній Українець І.Р. 



Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №109 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання Тимощук В.В. дозволу на дарування житлового 

будинку. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №110 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про відмову у наданні Бубон В.В. дозволу на продаж частини 

квартири, яка належить на праві часткової приватної власності 

неповнолітній особі. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

В обговоренні взяли участь запрошена заявниця Бубон В.В. 

Також виступили Зубар П.А. та Ільчук Л.В., які зазначили на неухильному 

дотриманні законодавства при прийнятті рішення 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №111 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Селюченко В.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №112 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про влаштування малолітньої дитини до КНП «Житомирський 

обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, 

які залишилися без піклування батьків» Житомирської обласної ради. 



Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №113 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав  гр.Солощук Ю.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №114 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність зміни місця проживання малолітньої  дитини. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №115 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Рублюк  В.Д. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №116 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Юрчук Н.В. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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



НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №117 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Шпіньової М.Л. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №118 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

23.  Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітет Баранівської міської ради. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

В обговоренні взяли участь Зубар П.А, Гнилориба В.А., які запропонували 

звернутися до правоохоронних органів щодо посилення контролю за 

спалюванням сухої рослинності на території Баранівської міської громади. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №119 додається). 

 

За результатами обговорення рекомендовано органам Національної поліції 

України (Більський М.В.), громадському інспектору Коваленку О.С., 

державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища 

Федорчуку С.М., державному інспектору з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки Черкесу В.А. продовжувати співпрацю в 

сфері контролю за дотриманням населенням Правил благоустрою і 

утримання території Баранівської міської громади та запобіганню 

самовільного випалювання рослинності або її залишків. 

 

СЛУХАЛИ: 

     24.  Про виплату одноразової допомоги на лікування. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №120 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

     25. Про погодження Баранівському професійному ліцею користування 



підвальним приміщенням КНП «Баранівська ЦРЛ». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

В обговоренні взяв участь Зубар П.А. (дотримання Правил дорожнього руху 

при переміщенні учасників освітнього процесу до укриття). 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №121 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

