
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 

 

34 позачергова сесія 8-го скликання 

 

27.09.2022р. 

 

Всього обрано депутатів         -  26                                                      

Присутніх на сесії                    -   19/ список додається / 

Кворум для проведення сесії є. 

Відсутні депутати: Шкула В.Г.,  Сябрук Н.В.,Макухівський В.В.,Коробенко І. 

Д., Дячук Н.В.,Линок П.В.,Савчук В.А.,Мельник  В.С.. 

 

34  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 : Кокітко Н.В., Ковальського О.В., Шевчука Д.В. 

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі депутатів : Кокітко Н.В., 

Ковальський О.В., Шевчук  Д.В.. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19, «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 – до 20 хвилин, депутатам для виступів, обговорення до 5 хвилин.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАВСЯ» - немає, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку денного» (процедурне питання). 

                    



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 надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

 та на баланс Баранівської міської ради адміністративного приміщення за 

адресою: м. Баранівка, вул. Древлянська, 6  

Доповідач: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету                                                            

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Баранівської міської ради комунальне підприємство «Полісся-фарм» 

Доповідач: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету 

4. Про уповноваження старост Баранівської міської ради на видачу 

довіреностей, які прирівнюються до нотаріально посвідчених 

Доповідач: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету 

5. Про безкоштовну передачу архівних документів  на зберігання в КП 

«Трудовий архів Баранівського району» 

Доповідач: Ірина Лисюк, начальник  

гуманітарного відділу  

6. Про передачу залишків коштів з балансу гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради на баланс Баранівської школи мистецтв 

Баранівської міської ради 

Доповідач: Людмила Ціхоцька, бухгалтер  

Баранівської школи мистецтв  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 15, «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» - 19  , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 



Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1816 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність та на баланс Баранівської міської ради адміністративного 

приміщення за адресою: м. Баранівка, вул. Древлянська, 6  

Доповідала: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність та на баланс Баранівської міської 

ради адміністративного приміщення за адресою: м. Баранівка, вул. 

Древлянська, 6 » 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19  , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1817  додається). 

                                                          

3. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Баранівської міської ради комунальне підприємство «Полісся-

фарм» 

Доповідала: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Баранівської міської ради 

комунальне підприємство «Полісся-фарм»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -17   , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення №1818  додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про уповноваження старост Баранівської міської ради на 

видачу довіреностей, які прирівнюються до нотаріально посвідчених 

Доповідала: Тетяна Кравчук, керуючий (секретар)  

виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про уповноваження старост 

Баранівської міської ради на видачу довіреностей, які прирівнюються 

до нотаріально посвідчених» 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19  , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1819 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про безкоштовну передачу архівних документів  на 

зберігання в КП «Трудовий архів Баранівського району» 

Доповідала: Ірина Лисюк, начальник  

гуманітарного відділу  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про безкоштовну передачу архівних 

документів  на зберігання в КП «Трудовий архів Баранівського 

району»» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19  , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1820 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу залишків коштів з балансу гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради на баланс Баранівської школи мистецтв 

Баранівської міської ради 

Доповідала: Людмила Ціхоцька, бухгалтер  

Баранівської школи мистецтв  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про передачу залишків коштів з 

балансу гуманітарного відділу Баранівської міської ради на баланс 

Баранівської школи мистецтв Баранівської міської ради» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19  , «ПРОТИ» –немає, «УТРИМАВСЯ» - 

немає, «НЕ ГОЛОСУВАВ»–немає 

Рішення прийнято. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

(Рішення № 1821 додається). 

 

 

ВИСТУПИВ: Самчук О.В., який повідомив, що під час передачі Новоград-

Волинської районною радою приміщення за адресою м.Баранівка 

вул.Древлянська, 6 виникає питання реєстрації місця проживання людини в 

другій частині квартири, яка виділена в натурі. До того як ми будемо 

приймати приміщення у власність необхідно привести документи у 



відповідність. У реєстрі територіальної громади зареєстрована одна особа за 

адресою Древлянська, 6, хоча насправді Древлянська, 6/1. 

 

ВИСТУПИЛА: Андрєєва Л.А., яка зазначила, що це технічна робота, в 

паспорті людини зазначена адреса вул.Древлянська, 6, а необхідно 

проставити адресу вул.Древлянська 6/1.  

 

ВИСТУПИЛА: Андрєєва Л.А., піднявши питання вуличного освітлення. 

 

ВИСТУПИВ: Мігей О.Ю.: вуличне освітлення буде включене з 1 жовтня. 

Зараз проходить тестування системи, перевірка справності електромереж. 

 

ВИСТУПИВ: представник Новоград - Волинської районної ради 

Лавренчук Р.В.: озвучив звернення Житомирської судової адміністрації 

щодо формування нового списку присяжних для Баранівського районного 

суду.  Попередній список був затверджений Баранівської районною радою, 

але вже закінчився термін повноважень. Попросив долучитись до 

формування списку присяжних, оскільки для Баранівського суду необхідно 

15 осіб.  

 

ВИСТУПИВ: Михалюк Я.А.: підняв питання грейдерування та підсипання 

доріг. 

 

ВИСТУПИВ:  Мігей О.Ю.: є попередня домовленість з Баранівським 

ДЛМГ щодо виділення транспорту, як тільки погода дасть можливість 

проводити грейдерування.  

 

ВИСТУПИЛА: Демчишина І.І.: підняла питання ремонту кладки. 

 

ВИСТУПИВ: Мігей О.Ю.: кладка відремонтована, проте працюємо над 

підготовкою лісоматеріалу для будівництва нової навесні.  

 

ВИСТУПИЛА: Осташевська Н.Ю.: підняла питання підсипки провулку 

Звягельського в районі військомату біля магазину в дворі між будинками. 

 

ВИСТУПИВ: Мігей О.Ю.: наразі критична ситуація із проплатами коштів 

через відділення держказначейства. 

 

ВИСТУПИВ:   Ковальський О.В.: висловив думку стосовно критичного 

стану дороги Новоград-Волинський – Старокостянтинів, а саме відрізку 

дороги Новоград-Волинський – Баранівка. Питання в тому, що по цій дорозі 

щодня курсує реанімаційний автомобіль з хворими людьми і їх стан здоров’я 



цілком залежить від цієї дороги. Запропонував звертатись в Новоград-

Волинську  районну війському адміністрацію та Житомирську обласну 

війську адміністрацію стосовно виділення коштів на ремонт цієї дороги. 

  

ВИСТУПИВ:   Цимбалюк М.Г.: висловився стосовно проведення роботи з 

перевізниками щодо безкоштовного перевезення учасників бойових дій. 

 

ВИСТУПИВ:   представник Новоград - Волинської районної ради 

Лавренчук Р.В.: конкурс на міжміські перевезення щороку оголошується 

Житомирською обласною військовою адміністрацією.  

 

 

Всі питання порядку денного розглянуті. 

Міський голова Олександр Мігей оголосив про закриття сесії. 

 

Міський голова            Олександр МІГЕЙ 

 

Секретар ради                                           Володимир ЗАРЕМБА 

 

 

 


