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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

Виконавчий комітет 

 

 

№ 28      27.12.2022 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. 

Левчук М.М. 

Грановський О.М. 

Муравський В.Є. 

Цимбалюк І.І. 

Стретович О.О. 

Осіпчук В.В. 

Гнилориба В.А. 

Зубар П.А. 

Козир Ю.Г. 

Гайдайчук М.В. 

Заремба Н.М. 

Лисюк Р.М. 

 

Відсутні: 

Нечипорук Д.В. 

Деревянченко М.М. 

Юрчук Ю.М. 

Гончарук Л.С. 

Коржовський М.Й. 

Вітюк В.В. 

Мищик О.М. 



Денисюк О.Ф. 

Дем’яненко І.В. 

Загорська О.С. 

Радчук О.В. 

Конопатський С.В. 

Войтко О.В. 

 

 

       Список присутніх і запрошених додається. 

 

Головує на засіданні  міський голова  Олександр Мігей. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Меморандуму про співпрацю та Концепції відбудови та 

сталого економічного розвитку Баранівської міської територіальної 

громади Житомирської області 

 

Доповідач: Інна Менчинська – директор КУ «АМОР» 

Співдоповідач (онлайн формат): Ігор Крупко – аналітик 

ГО АНТС 

 

2. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Баранівка міськводоканал» на 2023 р. 

Доповідач: Юрій Деревянко- директор КП «Баранівка 

міськводоканал» 

 

3. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Полісся» на 2023 р. 

Доповідач: Ігор Строєв - директор КП «Полісся» 

4. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Водоканал Полісся» на 2023 р. 

Доповідач: Людмила Федулаєва - директор КП   

«Водоканал Полісся» 

5. Про затвердження тарифів на платні послуги міського ринку відділу 

благоустрою та  житлово - комунального господарства Баранівської 

міської ради. 

Доповідач: Василь Савчук – начальник відділу 

благоустрою та житлово-комунального господарства 

міської ради 

 



6. Про впорядкування  використання  музичного контенту в  об’єктах 

торгівлі, сфери послуг, ресторанного  господарства,  розважальних 

закладів на  території  Баранівської міської територіальної  громади. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

Співдоповідач:Олег Ковальський – депутат міської ради 

 

7. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

8. Надання допомоги на поховання 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

9. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

10. Про затвердження заходів щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік. 

 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

11. Про затвердження заходів щодо запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2023 рік. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

12. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Сємак Аллою Федорівною 

обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

13. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Павлюк Галиною Миколаївною 

обов’язків опікуна. 



Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

14. Про надання Печерській О.В. дозволу на дарування частини житлового 

будинку. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

 

15. Про надання Печерському Б.О. дозволу на дарування частини житлового 

будинку. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання дитини. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

 

17. Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів 

освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

 

18. Про продовження терміну перереєстрації облікових справ громадян,які 

перебувають на квартирному обліку. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст 

комунальної власності відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності 

19. Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) 

житла в  

м. Баранівка у ІV кварталі 2022 року. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 



20. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та соціальний квартирний облік. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

 

21. Про зняття з соціального квартирного облік гр.Євпака С.О. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

22. Про затвердження персонального складу членів наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла та положення про наглядову раду. 

Доповідач: Ірина Григорович  - спеціаліст комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради 

24. Про затвердження Положення про дитячо-юнацький Кубковий турнір з 

міні-футболу серед учнів  закладів освіти Баранівської міської 

територіальної громади на підтримку ЗСУ. 

Доповідач:Володимир Присяжнюк – директор 

Баранівської ДЮСШ  

 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Порядок денний прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Меморандуму про співпрацю та Концепції відбудови та 

сталого економічного розвитку Баранівської міської територіальної 

громади Житомирської області 

Доповідач: Інна Менчинська – директор КУ «АМОР» 

Співдоповідач (онлайн формат): Ігор Крупко – аналітик 

ГО АНТС 

 



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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №177 додається) 

 

 

2. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Баранівка міськводоканал» на 2023 р. 

Доповідач: Юрій Деревянко- директор КП «Баранівка 

міськводоканал» 

В обговоренні взяли участь Гнилориба В.А., Зубар П.А., Заремба В.Г. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №178 додається) 

 

 

3. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Полісся» на 2023 р. 

Доповідач: Ігор Строєв - директор КП «Полісся» 

Виступив:Зубар П.А.,який запропонував директору КП «Полісся» Строєву 

І.М. замінити вуличний показник на приміщенні очолюваного ним 

підприємства. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №179 додається) 

 

4. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

«Водоканал Полісся» на 2023 р. 

Доповідач: Людмила Федулаєва - директор КП   

«Водоканал Полісся» 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №180 додається) 

 

5. Про затвердження тарифів на платні послуги міського ринку відділу 

благоустрою та  житлово - комунального господарства Баранівської 

міської ради. 

Доповідач: Василь Савчук – начальник відділу 

благоустрою та житлово-комунального господарства 

міської ради 



В обговоренні взяли участь Гнилориба В.А., Зубар П.А., Козир Ю.Г,Заремба 

В.Г. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №181 додається) 

 

6. Про впорядкування  використання  музичного контенту в  об’єктах 

торгівлі, сфери послуг, ресторанного  господарства,  розважальних 

закладів на  території  Баранівської міської територіальної  громади. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

Співдоповідач:Олег Ковальський – депутат міської ради 

В обговоренні взяли участь Гнилориба В.А., Козир Ю.Г. Запропонували 

вивчити питання відповідальності суб’єктів господарювання за поширення 

російськомовного музичного контенту. 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №182 додається) 

 

 

7. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №183 додається) 

 

 

8. Надання допомоги на поховання 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №184 додається) 

 

 

9. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідач: Тетяна Кравчук – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №185 додається) 

 



10. Про затвердження заходів щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік. 

 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №186 додається) 

 

 

11. Про затвердження заходів щодо запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2023 рік. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №187 додається) 

 

 

12. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Сємак Аллою Федорівною 

обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №188 додається) 

 

 

13. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Павлюк Галиною Миколаївною 

обов’язків опікуна. 

Доповідач: Наталія Нікітчина  - начальник 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №189 додається) 

 

 



14. Про надання Печерській О.В. дозволу на дарування частини житлового 

будинку. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №190 додається) 

 

 

15. Про надання Печерському Б.О. дозволу на дарування частини житлового 

будинку. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №191 додається) 

 

 

16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання дитини. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №192 додається) 

 

 

17. Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів 

освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Доповідач: Олександр Сус  - завідувач сектору 

опіки, піклування та усиновлення служби у справах 

дітей 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №193 додається) 

 

 

18. Про продовження терміну перереєстрації облікових справ громадян,які 

перебувають на квартирному 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 №194 додається) 

 

 

19. Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) 

житла в м. Баранівка у ІV кварталі 2022 року. 

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 №195 додається) 

 

 

20. Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та соціальний 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 №196 додається) 

 

 

21. Про зняття з соціального квартирного облік гр.Євпака С.О. 

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 №197 додається) 

 

 

22. Про затвердження персонального складу членів наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла та положення про наглядову раду. 



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 №198додається) 

 

 

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

Доповідач: Григорій Дерев’янчук - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №199 додається) 

 

 

24. Про затвердження Положення про дитячо-юнацький Кубковий турнір з 

міні-футболу серед учнів  закладів освіти Баранівської міської 

територіальної громади на підтримку ЗСУ. 

Доповідач:Володимир Присяжнюк – директор 

Баранівської ДЮСШ  

 

Виступив:Зубар П.А.,який запропонував посилити інформаційну кампанію 

щодо спортивних заходів на території громади. 

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

НЕ  ГОЛОСУВАВ  - 0 

Рішення прийнято. (Рішення №200 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

