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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 25      17.11.2022 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. 

Приймак І.В. 

Кравчук Т.В. 

Ільчук Л.В. 

Дейнека В.П. 

Козир М.В. 

Деревянченко М.М. 

Левчук М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Гайдайчук М.В. 

Цимбалюк І.І. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 

Зубар П.А. 

Козир Ю.Г. 

 

Відсутні: 

Закусило Н.І. 

Коржовський М.Й. 

Вітюк В.В. 

Юрчук Ю.М. 

Стретович О.О. 

Гончарук Л.С. 

Мищик О.М. 

Денисюк О.Ф. 

Дем’яненко І.В. 



Загорська О.С. 

Радчук О.В. 

Заремба Н.М. 

Конопатський С.В. 

Лисюк Р.М. 

Войтко О.В. 

 

       Список присутніх і запрошених додається. 

 

Головує на засіданні міський голова Мігей О.Ю. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баранівської міської 

ради від 29.04.2022 №60 «Про затвердження складу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій 

редакції». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

2. Про взяття до виконання розпорядження начальника Новоград-Волинської 

районної військової адміністрації від 07.11.2022 року №183 «Про 

створення Новоград-Волинської районної призовної комісії на період дії 

воєнного стану». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

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

 

       Доповідач:Григорій Дерев’янчук - спеціаліст  

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

 

4. Про затвердження висновку органу опіки та піклування  про визначення 

місця проживання дитини. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник 

служби у справах дітей міської ради 

 

5. Про надання статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування 

Ціонель М.А. 



Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей міської ради 

6. Про надання статусу дитини,позбавленої батьківського піклування 

малолітній Добровольській В.В. та призначення опікуна над нею. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник служби у 

справах дітей міської ради 

7. Про планування та проведення йодної профілактики серед населення 

Баранівської територіальної громади у разі виникнення радіаційної аварії. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

8. Про затвердження плану захисту населення від радіаційних аварій на 

території Баранівської міської ради.                                      

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

     9. Про надання одноразової      матеріальної допомоги. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Порядок денний прийнято. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баранівської міської 

ради від 29.04.2022 №60 «Про затвердження складу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій 

редакції». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №152 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 



2. Про взяття до виконання розпорядження начальника Новоград-Волинської 

районної військової адміністрації від 07.11.2022 року №183 «Про 

створення Новоград-Волинської районної призовної комісії на період дії 

воєнного стану». 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №153 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

 

Доповідач:Григорій Дерев’янчук - спеціаліст 

відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №154 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

4. Про затвердження висновку органу опіки та піклування  про визначення 

місця проживання дитини. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник 

служби у справах дітей міської ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №155 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

5. Про надання статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування 

Ціонель М.А. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник 

служби у справах дітей міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №156 додається) 



 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання статусу дитини,позбавленої батьківського піклування 

малолітній Добровольській В.В. та призначення опікуна над нею. 

Доповідач: Інна Кучинська  - начальник 

служби у справах дітей міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №157 додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про планування та проведення йодної профілактики серед населення 

Баранівської територіальної громади у разі виникнення радіаційної аварії. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ВИСТУПИЛИ:Козир Ю.Г., Осіпчук В.В., які зазначили про важливість 

обєднання всіх даних по потребі препаратів йодиду ( з врахуванням даних ТОВ 

«Євромедстар». 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №158 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження плану захисту населення від радіаційних аварій на 

території Баранівської міської ради.                                      

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету 

ВИСТУПИЛИ:Козир Ю.Г., який зазначив про інформування населення щодо 

відсутності необхідності проведення йодопрофілактики особам після 40 років. 

Нечипорук Д.В., який наголосив на посиленні інформаційної кампанії щодо 

заходів захисту населення від радіаційних аварій. 

Зармеба В.Г. вніс пропозицію в розрахунку 5 визначити відповідальним за 

розгерметизацію директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С.  

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №159 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

9. Про надання одноразової      матеріальної допомоги. 



 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №160 додається). 

 

Розгляд питань порядку денного завершено. 

 

Після обговорення питань порядку денного виступили Гнилориба В.А., Зубар 

П.А., які запропонували розробити чіткі алгоритми дій у випадку повного 

блекауту. 

 

Нечипорук Д.А., який запропонував оприлюднити чітку інформацію про заходи 

безпеки при включенні електроенергії та розробити алгоритм дій населення у 

разі повного вимкнення світла на невизначений час. 

 

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

