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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 20      29.09.2022 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: 

Приймак І.В. 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Закусило Н.І. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Деревянченко М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Гайдайчук М.В. 

Цимбалюк І.І. 

Стретович О.О. 

Гончарук Л.С. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 

Зубар П.А. 

Козир Ю.Г. 

 

Відсутні: 

Нечипорук Д.В. 

Коржовський М.Й. 

Вітюк В.В. 

Остудімов А.О. 

Левчук М.М. 

Мищик О.М. 

Денисюк О.Ф. 



Дем’яненко І.В. 

Загулов В.Ю. 

Радчук О.В. 

Загорська О.С. 

Войтко О.В. 

Конопатський С.В. 

Заремба Н.М. 

Лисюк Р.М. 

 

Головує на засіданні міський голова Мігей О.Ю. 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.08.2022 

року №102 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти 

міської ради на 2022 рік». 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

2. Про внесення змін до рішення №101 від 31.08.2022 року «Про 

затвердження мережі закладів дошкільної, загальної, середньої та 

позашкільної освіти на 2022-2023 рік». 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

3. Про затвердження мережі закладу  позашкільної освіти на 2022-2023 

рік    

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

5. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

  

6. Про визначення величини опосередкованої вартості  наймання 

(оренди) житла в м. Баранівка у ІIІ кварталі 2022 року. 



Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

 

7. Про зняття з квартирного обліку гр. Ейсмонта В.А. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

8. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав.  

Доповідач: Руслана Козачок – головний спеціаліст 

служби у справах дітей міської ради 

 

 

9. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Харченко Н.Р. 

Доповідач: Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки,піклування і усиновлення  служби у 

справах дітей міської ради 

 

10. Про припинення дії договору про патронат над дітьми та вибуття 

дітей з сім’ї патронатного вихователя. 

 

Доповідач: Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки,піклування і усиновлення  служби у 

справах дітей міської ради 

11. Про призначення помічника дієздатній фізичній особі. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету  

12. . Про надання одноразової      матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

13. Про надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 



14. Про погодження робочого проекту «Мережа оператора ТОВ 

«Лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандартів GSM 

900\GSM 1800/ITM-2000 (UMTS)/LTE. Нове  будівництво базової 

станції ZH3600» за адресою: Житомирська область,Баранівський 

район, м. Баранівка, вул. Звягельська, 66» та делегування права 

підпису договору про доступ до об’єкта будівництва для розміщення 

технічних засобів телекомунікацій. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Порядок денний прийнято. 

 

 

Перед початком засідання виступив керівник добровольчого формування 

Прокопів М.М., який запропонував старостам долучитися до роботи по 

укомплектуванню формування. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.08.2022 

року №102 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти 

міської ради на 2022 рік». 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

 

В обговоренні взяли участь Ільчук Л.В., Муравський В.Є. (вид довідки для 

надання пільги на харчування). 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №123 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення №101 від 31.08.2022 року «Про 

затвердження мережі закладів дошкільної, загальної, середньої та 

позашкільної освіти на 2022-2023 рік». 

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №124 додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження мережі закладу  позашкільної освіти на 2022-2023 

рік    

Доповідач: Ірина Лисюк – начальник гуманітарного 

відділу міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №125 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

ВИСТУПИВ: Гнилориба В.А, який запропонував додати пункт по 

присвоєння іншої поштової адреси для будівлі по вул. Івана Франка, 104. 

Головуючий на засіданні міський голова Олександр Мігей зазначив, що це 

питання має попередньо вивчитися фахівцями відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності і тільки після 

цього винесено на засідання. 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №126 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 2 (Муравський В.Є., Гайдайчук М.В.) 

Рішення прийнято. (Рішення №127 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про визначення величини опосередкованої вартості  наймання 

(оренди) житла в м. Баранівка у ІIІ кварталі 2022 року. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №128 додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

7. Про зняття з квартирного обліку гр. Ейсмонта В.А. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №129 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав.  

Доповідач: Руслана Козачок – головний спеціаліст 

служби у справах дітей міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №130 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Харченко Н.Р. 

Доповідач: Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки,піклування і усиновлення  служби у 

справах дітей міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №131 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про припинення дії договору про патронат над дітьми та вибуття 

дітей з сім’ї патронатного вихователя. 

 

Доповідач: Олександр Сус – завідувач сектору 

опіки,піклування і усиновлення  служби у 

справах дітей міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №132 додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

11. Про призначення помічника дієздатній фізичній особі. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 1 (Зубар П.А.). Заява додається. 

Рішення прийнято. (Рішення №133 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

12. . Про надання одноразової      матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЯ  - 0  

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 1(Цимбалюк І.І.). Заява додається. 

Рішення прийнято. (Рішення №134 додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання допомоги на поховання. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №135 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про погодження робочого проекту «Мережа оператора ТОВ 

«Лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандартів GSM 

900\GSM 1800/ITM-2000 (UMTS)/LTE. Нове  будівництво базової 

станції ZH3600» за адресою: Житомирська область,Баранівський 

район, м. Баранівка, вул. Звягельська, 66» та делегування права 

підпису договору про доступ до об’єкта будівництва для розміщення 

технічних засобів телекомунікацій. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №136 додається). 

 



Також виступили Гнилориба В.А., Муравський В.Є. з пропозицією виділення 

коштів на ДФ. Міський голова Олександр Мігей відповів, що в силу 

можливостей громада допомагає добровольчому формуванню, а додаткових 

коштів громада наразі виділити не може. 

 

Виступила Гончарук Л.С., яка запитала коли буде ввімкнуте вуличне 

освітлення. Міський голова Олександр Мігей відповів, що з 1 жовтня 2022 

року освітлення буде включено. 

 

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

