
  

  

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Четверта  сесія                                                                           Восьмого скликання  

 

29.01.2021                                                                                     №12 

 

Про внесення змін в рішення 2 сесії 

Андрушівської міської ради 8 

скликання №4 від 23.12.2020 “Про 

зміну найменувань та затвердження 

статутів та положень комунальних 

підприємств, установ та закладів 

Андрушівської міської ради у новій 

редакції” 

 

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

Україні», враховуючи рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №4 “Про зміну найменувань та 

затвердження статутів та положень комунальних підприємств, установ та 

закладів Андрушівської міської ради у новій редакції”, враховуючи 

рекомендації комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин , міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до додатку №1 рішення 2 сесії Андрушівської міської ради  8 

скликання №4 від 23.12.2020 “Перелік найменувань комунальних підприємств, 

установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у новій редакції” в 

частині нумерації пунктів, а саме аркуш 4 рядки 3,4,5,6,7,8,9 вважати рядками 

5,6,7,8,9,10,11, аркуш 5 рядки 10,11.12,13 вважати рядками 12,13,14,15. 

2. Внести зміни в п.1 графи “Нова назва” переліку найменувань комунальних 

підприємств, установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у 

новій редакції додаток №1 до рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 
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скликання №4 від 23.12.2020, виклавши графу 3 в наступній редакції: 

Комунальне  підприємство “Андрушівська центральна міська аптека №48” 

Андрушівської міської ради, вул. Київська, 9, м. Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 01976944.” 

2. Внести зміни в п.4 графи “Нова назва” переліку найменувань комунальних 

підприємств, установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у 

новій редакції додаток №1 до рішення другої сесії Андрушівської міської ради  

8 скликання №4 від 23.12.2020, виклавши графу 3 в наступній редакції: 

“Комунальне некомерційне підприємство “Андрушівська міська лікарня” 

Андрушівської міської ради, вул. Тітова, 34, м.Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 01991547.” 

3. Внести зміни в п.6 графи “Нова назва” переліку найменувань комунальних 

підприємств, установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у 

новій редакції додаток №1 до рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 

скликання №4 від 23.12.2020, виклавши графу 3 в наступній редакції: 

“Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа Андрушівської міської ради 

Житомирської області, вул. Зазулінського,13 а, м. Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 36532895.” 

4.Внести зміни в п.9 графи “Нова назва” Переліку найменувань комунальних 

підприємств, установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у 

новій редакції додаток №1 до рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 

скликання №4 від 23.12.2020, виклавши графу 3 в наступній редакції: 

“Комунальна установа “Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр” 

Андрушівської міської ради Житомирської області, вул. Шкільна, 5, м. 

Андрушівка, Бердичівський район, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 

42416015.” 

5. Внести зміни в п.15 графи “Нова назва” Переліку найменувань комунальних 

підприємств, установ, закладів Андрушівської міської ради та їх статутів у 

новій редакції додаток №1 до рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 

скликання №4 від 23.12.2020, виклавши графу 3 в наступній редакції: 

“Комунальне підприємство Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, вул.Садова, 9, м. Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області. Код ЄДРПОУ 37260069.” 

6.Затвердити статут Андрушівської міської бібліотеки у новій редакції 

(додається). 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.) та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Горкуна В.І. 
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Міський голова                                                     Галина БІЛЕЦЬКА 


