
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 

 

36 позачергова сесія 8-го скликання 

 

7.11.2022р. 

 

Всього обрано депутатів         -  26                                                      

Присутніх на сесії                    -   22  / список додається / 

Кворум для проведення сесії є. 

Відсутні депутати: Шкула В.Г.,Строєв І.М.,Михалюк  Я.А., Кокітко 

Н.В.,Власюк  А.Д.. 

 

 36  позачергову  сесія 8-го скликання відкрив міський голова  Олександр 

Мігей. 

 

СЛУХАЛИ:  «Про обрання лічильної комісії »(процедурне питання). 

 

ВИСТУПИЛИ:Заремба В.Г.,який вніс пропозицію включити до складу  

лічильної комісії депутатів :Цимбалюк  М.Г.,Сукманюк О.В.,Савчук  В.А..  

 

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі депутатів : Цимбалюк 

М.Г.,Сукманюк О.В.,Савчук  В.А.. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 22 , «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»-немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження часового регламенту сесії » (процедурне 

питання). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити часовий регламент: доповідачам з усіх питань до 3 

хвилин, по земельних питаннях – до 20 хвилин, депутатам для виступів, 

обговорення до 5 хвилин.  

  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 22 , «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 



                        

ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний: 

1. Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної 

громади на 2022 рік  

                                                              Доповідач: Олександр Василевський,  

                                                               начальник відділу фінансів 

2. Про внесення до рішення сесії міської ради від 05.06.2020 року №2886 

«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Баранівської 

міської  ради із віддаленими робочими місцями та затвердження 

Положення й графіків їх роботи» 

   

                                                 Доповідач: Олександр САМЧУК ,начальник 

управління організації надання адміністративних послуг 

 

3. Про внесення змін до рішення 35сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 25 жовтня2022 року № 1870  

Доповідач: Григорій  ДЕРЕВ`ЯНЧУК , 

головний спеціаліст містобудування  

та архітектури відділу містобудування,  

архітектури, земельних відносин та  

комунальної власності  

Баранівської міської ради .  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - , «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, «НЕ 

ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

1. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до бюджету Баранівської міської 

територіальної громади на 2022 рік  

                                                              Доповідав: Олександр Василевський,  

                                                               начальник відділу фінансів  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до бюджету 

Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 22 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1872  додається). 



2. СЛУХАЛИ:Про внесення до рішення сесії міської ради від 05.06.2020 

року №2886 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

Баранівської міської  ради із віддаленими робочими місцями та 

затвердження Положення й графіків їх роботи» 

Доповідач: Олександр САМЧУК , 

начальник управління організації  

надання адміністративних послуг 

ВИСТУПИВ: Олександр САМЧУК - повідомляю про конфлікт інтересів  

участь   голосуванні не приймаю. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення до рішення сесії 

міської ради від 05.06.2020 року №2886 «Про утворення Центру 

надання адміністративних послуг Баранівської міської  ради із 

віддаленими робочими місцями та затвердження Положення й 

графіків їх роботи»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–1 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1873  додається). 

 

 

3. Про внесення змін до рішення 35сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 25 жовтня2022 року № 1870  

Доповідав: Григорій  ДЕРЕВ`ЯНЧУК , 

головний спеціаліст містобудування  

та архітектури відділу містобудування,  

архітектури, земельних відносин та  

комунальної власності  

Баранівської міської ради .  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

35сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 25 жовтня2022 

року № 1870 » 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 22 , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1874  додається). 

 



 

Всі питання порядку денного розглянуті. 

Міський голова Олександр Мігей оголосив про закриття сесії. 

 

Міський голова            Олександр МІГЕЙ 

 

Секретар ради                                           Володимир ЗАРЕМБА 

 


