
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                             РІШЕННЯ 

 

Друга сесія                                                                  Восьмого скликання  

                                                                                     Друге пленарне засідання 

 

від 24 грудня  2020 року                                                                 №1 

 

Про внесення змін до рішення першої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого 

скликання №9 «Про створення комісії щодо 

прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної 

громади в особі Андрушівської міської ради 

майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Андрушівського 

району»  

 

              Керуючись ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 «Про 

утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2020 року №711-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження  територій територіальних громад Житомирської області», 

враховуючи рішення п’ятдесятої  сесії Андрушівської міської ради сьомого 

скликання від 22.09.2020 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

прав засновника та майна з спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Андрушівського району в комунальну власність Андрушівської 

міської ради», тридцять восьмої сесії Андрушівської районної ради сьомого 

скликання від 25.09.2020 року №20 «Про вихід зі складу засновників  та 

безоплатну передачу прав засновника і майна», рішення другої сесії 

Бердичівської районної ради восьмого скликання, міська   рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1. Внести зміни до п. 1 даного рішення , виклавши його у новій редакції: 

«Створити комісію щодо прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної громади в особі Андрушівської  
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міської ради майна із спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Андрушівського району у складі: 

 

ДІХТЯР Володимир Іванович –заступник голови Бердичівської районної ради, 

співголова; 

ГОРКУН  Володимир Іванович -     заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради, голова комісії, співголова;                                                      

КОМІНАРЕЦЬ Антон Олександрович –начальник  загального відділу міської 

ради, заступник;  

САВЧУК Наталія Анатоліївна    –   головний бухгалтер міської ради, член                                      

комісії; 

ЛІНЕЦЬКА Інна Вікторівна – головний бухгалтер Андрушівської районної 

ради, член комісії; 

РУДЮК Петро Миколайович  - депутат міської ради,  голова постійної комісії  

з  питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, 

член комісії;                

ТКАЧЕНКО Дмитро Вікторович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, член 

комісії ; 

                 (за посадою)  - директор закладу, який передається, член комісії 

                 (за посадою)  - бухгалтер закладу, який передається, член комісії 

                                   ( згідно з додатком)                

                

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради   

з  питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(П.М.Рудюк). 
 

 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


