
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

від 29 березня 2016 р.                                                                                   №57 

 

Про створення ініціативної групи 
«Патріоти – за чистий Случ» 
 

У зв’язку із катастрофічною ситуацією, яка склалася на річці Случ унаслідок викиду 

шкідливих речовин Понінківською картонно-паперовою фабрикою та ПАТ 

«Миропільською паперовою фабрикою», з метою здійснення громадського контролю та 

сприяння участі громадян у заходах щодо недопущення незворотніх процесів, які 

негативно впливають на екологію, керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 3, 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення засідання 

Круглого столу «Геоекологічна ситуація басейну річки Случ» від 10.03.2016 року, 

виконавчий комітет Баранівської міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Створити міжрегіональну ініціативну групу «Патріоти – за чистий Случ» при 

виконавчому комітеті Баранівської міської ради та затвердити її склад (додаток 1). 

2.  Затвердити Положення про міжрегіональну ініціативну групу «Патріоти – за 

чистий Случ» (додаток 2). 

3. Інформацію за підсумками роботи даної групи винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради у липні 2016 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука В. А. 

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчого органу ради                            В. Савчук                                                         
 
Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 
 

 

 



 

                                                                                                             Додаток 1 
                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                  від 29.03.2016 № 57 
 

Склад міжрегіональної ініціативної групи 
«Патріоти – за чистий Случ!» 

  
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Адреса Контактний 
телефон 

1. Душко Анатолій 
Олександрович - 
Баранівський міський 
голова, голова ініціативної 
групи 

м. Баранівка, Житомирська 
область 

(04144) 3-10-21 

2. Легенчук Анатолій 
Володимирович - голова 
постійної комісії 
Новоград-Волинської 
міської ради з питань ЖКГ 
та екології (за згодою) 

м. Новоград Волинський 

 

3. Гетун Олег Валерійович - 
член наглядового комітету 
«Екоклуб» м. Рівне (за 
згодою) 

м. Рівне 

+38(0362) 267891 

4. Рассадін Андрій 
Олексійович- голова 
комісії з питань 
депутатської діяльності та 
етики (за згодою) 

м. Новоград-Волинський 

(097)1147090 

5. Вітюк Володимир 
Васильович - Марківський 
сільський голова (за 
згодою)  

с. Марківка, Баранівський 
район 

(096)2783899 

6. Денисюк Олександр 
Федорович - 
Першотравенський 
селищний голова (за 
згодою) 

смт. Першотравенськ, 
Баранівський район 

(067)2544787 

7. Гандич Валерій Петрович - 
Миропільський селищний 
голова  
(за згодою) 

смт. Миропіль, Романіський 
район 

(068)8363352 
 

8. Демидюк Валерій 
Миколайович - житель 
смт. Понінка 

смт. Понінка, Хмельницької 
області 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
9. 

 
Дунець Сергій Федорович 
- член комісії з питань 
регулювання земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
(за згодою) 

 
м. Красилів, Хмельницька 
область 

 
 
(067)3809433 

10. Дехтярук Олександр 
Миколайович - депутат 
обласної ради (за згодою) 

смт. Понінка, Хмельницька 
область 

(067)2202313 

11. Дем’яненко Юлія Ігорівна 
- керівник гуртка міського 
Будинку культури 

м. Баранівка 
(067)4900247 

12. Кокітко Наталія 
Володимирівна - депутат 
обласної ради (за згодою) 

смт. Першотравенськ 
(098) 8800111 

13. 
 
 
 
 
 

Йовдій Дмитро 
Васильович - голова 
Хмельницької обласної 
організації УКРОП (за 
згодою) 

Хмельницька область 
 
 

 
 
0972804258 

14 Дитиненко Наталія 
Григорівна - начальник 
відділу благоустрою 
управління ЖКГ 
Новоград-Волинської 
міської ради (за згодою) 
 

м. Новоград-Волинський 

 

 

Заступник міського голови - 

керуючий справами виконкому                                                  О. Загорська 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Додаток 2 
                                                                                         до рішення виконкому 
                                                                                         від 29.03.2016 № ____ 

 
Положення про міжрегіональну ініціативну групу «Патріоти – за чистий Случ» при 

виконавчому комітеті Баранівської міської ради.  
 

1. Міжрегіональна ініціативна група «Патріоти – за чистий Случ» створена при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради. У своїй діяльності керується 
положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», іншими законами України та нормативними актами. 

2. Ініціативна група є дорадчо-консультативним органом і діє при виконавчому 
комітеті міської ради на громадських засадах. До складу ініціативної групи 
входять представники трьох областей: Житомирської, Рівненської, та 
Хмельницької. 

3. Основною формою роботи ініціативної групи є засідання, які проводяться у разі 
необхідності, але не менше одного разу в півріччя. Засідання скликаються за 
пропозицією однієї третини загального складу ініціативної групи. Пропозиції про 
розгляд питань вносяться членами ініціативної групи. 

4. Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності заступник 
голови ініціативної групи. 

5. У засіданнях ініціативної групи можуть брати участь посадові особи органів 
місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, представники 
громадських та політичних партій, засобів масової інформації. 

6. Ініціативна група може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер. 
7. Ініціативна група: 

- сприяє організації 1)обговорення проблемних питань щодо екологічної ситуації 
на річці Случ; 2) ініціює розробку проектів законів, що вносяться на розгляд 
Верховної Ради по даному питанню, зокрема, узагальнює зауваження та 
пропозиції, доводить їх до відома комітетів Верховної Ради; 3) готує тексти 
листів до виконавчих та правоохоронних органів тощо. 

- здійснює громадський контроль за роботою Понінківською картонно-паперовою 
фабрикою та ПАТ «Миропільською паперовою фабрикою», аналізує дотримання 
норм чинного законодавства даними підприємствами в частині забруднення 
навколишнього середовища. Розглядає можливість впровадження в практику 
відповідних програм із європейського досвіду. 
 

Заступник міського голови - 

керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 
 


