
ПРОТОКОЛ  № 1 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин  

                          

від  18 листопада 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М., Ананченко Л.П., Гулий А.В., Дущенко В.В., 

Завадський А.Ф., Мельник Н.І., Опанасюк С.Л. 

  

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. запропонував заступником голови комісії обрати 

Гулого Анатолія Володимировича. 

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Гулого А.В. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Дущенко В.В.  запропонувала обрати секретарем комісії 

Мельника Наталію Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії  Мельника Н.І. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      Петро РУДЮК 

 

Секретар комісії                                                                 Наталія МЕЛЬНИК     
 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  30 листопада 2020 року 



 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М., Ананченко Л.П., Гулий А.В., Дущенко В.В., 

Завадський А.Ф., Опанасюк С.Л. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. – міський голова 

Прокопенко О.В – секретар ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого скликання. 

2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської ради. 

3. Про Положення про старосту. 

4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської територіальної  

громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється 

відповідним старостою. 

5. Про затвердження на посади старост Андрушівської  міської ради. 

6. Про затвердження персонального складу  виконавчого комітету міської 

ради. 

7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до Андрушівської  

міської ради. 

8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради та 

сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

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, селищ, міста 

Андрушівського району. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію обрати секретарем засідання 

Дущенко В.В. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання Дущенко В.В. 

Одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого 

скликання. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Андрушівської  

міської ради восьмого скликання. 

Одноголосно (Ананченко Л.П. вийшла) 

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської 

ради. 



                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про постійні 

комісії Андрушівської  міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про старосту. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської 

територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів 

здійснюється відповідним старостою. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити населені пункти 

Андрушівської міської територіальної громади, в яких представництво 

інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження на посади старост Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію проголосувати за список 

старост в цілому, за винятком  старости с.Міньківці Гайдая В.А. До мене 

звернулися жителі сіл Міньківці та Городище з проханням не призначати 

Гайдая В.А. старостою в зв'язку з невідповідністю його займаній посаді. 

Голосування : за список в цілому без Гайдая В.А. – Одноголосно 

                          За Гайдая В.А. – «За» -1, «Проти» - 4  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради проводити голосування на посади 

старост за кожну кандидатуру окремо. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити персональний склад 

виконкому. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради розпочати процедуру реорганізації  

шляхом приєднання до Андрушівської міської ради сільських рад. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради 

та сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 



 

ВИРІШИЛИ: Винести дане рішення на розгляд сесії ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 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. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати сесії ради створити комісію 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. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК 

 

Секретар засідання                                                        Валентина ДУЩЕНКО 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  21грудня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М.,  Дущенко В.В., Завадський А.Ф., Гальоса В.П. 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального  

користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг 

комунальної  

власності  Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки. 

2. Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального 

господарства  Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

3. Про затвердження Програми охорони  довкілля, раціонального  

використання природних ресурсів  та поводження з твердими побутовими 



відходами на   території   населених пунктів Андрушівської міської ради на 

2021- 2022 роки. 

4.Про внесення змін до рішення п’ятдесят першої сесії Андрушівської 

міської ради  сьомого скликання від 30.10.2020 року «Про входження до 

складу засновників та безоплатне прийняття прав засновників і майна». 

5. Про затвердження актів приймання-передачі майна. 

6. Про затвердження статутів комунальних закладів та 

установ Андрушівської міської ради. 

7. Про утворення комунальної установи “Центр надання соціальних послуг”. 

8. Про надання згоди на прийняття майна незавершеного будівництва 

очисних споруд. 

9. Про передачу автомобіля. 

10. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади житловий будинок, за адресою 

вул.Центральна, 4-а, с.Гальчин, Бердичівського району, Житомирської 

області. 

11. Земельні питання. 

                    Інформує: Горкун Володимир Іванович – заступник міського 

голови 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію обрати секретарем засідання 

Дущенко В.В. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання Дущенко В.В. 

Одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого 

скликання. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Андрушівської  

міської ради восьмого скликання. 

Одноголосно (Ананченко Л.П. вийшла) 

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про постійні 

комісії Андрушівської  міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 



                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про старосту. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської 

територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів 

здійснюється відповідним старостою. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити населені пункти 

Андрушівської міської територіальної громади, в яких представництво 

інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження на посади старост Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію проголосувати за список 

старост в цілому, за винятком  старости с.Міньківці Гайдая В.А. До мене 

звернулися жителі сіл Міньківці та Городище з проханням не призначати 

Гайдая В.А. старостою в зв'язку з невідповідністю його займаній посаді. 

Голосування : за список в цілому без Гайдая В.А. – Одноголосно 

                          За Гайдая В.А. – «За» -1, «Проти» - 4  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради проводити голосування на посади 

старост за кожну кандидатуру окремо. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити персональний склад 

виконкому. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради розпочати процедуру реорганізації  

шляхом приєднання до Андрушівської міської ради сільських рад. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради 

та сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

 

ВИРІШИЛИ: Винести дане рішення на розгляд сесії ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 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. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати сесії ради створити комісію 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. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК 

 

Секретар засідання                                                        Валентина ДУЩЕНКО 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  26 січня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М.,  Гулий А.В., Мельник Н.І., Гальоса В.П. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови  

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу земельних відносин та 

екології 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про затвердження Положення про оренду майна Андрушівської міської 

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович –  

заступник міського голови 

2. Про затвердження Положення про порядок списання комунального майна, 

що перебуває у комунальній  власності Андрушівської міської ради. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович  

3. Про закріплення на праві господарського відання об’єктів майна 

комунальної  власності. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   



4. Про визнання балансоутримувачів рухомого та нерухомого майна 

підприємств, установ . Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

5. Про затвердження акту прийому-передачі майна у комунальну власність 

Волицької сільської територіальної громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

6. Про передачу об’єкта нерухомого майна у комунальну власність 

Станишівської сільської громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

7. Про передачу об’єктів нерухомого майна у власність Волицької сільської  

та Червоненської селищної громад. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

8. Про внесення змін до 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». 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

9. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та найменувань, 

затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної 

освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

10. Земельні питання. 

Інформує: Байбула Наталія Михайлівна – начальник  

відділу земельних відносин та екології 

11. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

Інформує: Рудюк Петро Миколайович 

12. Про утворення робочої групи. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович  

13. Про підтримку звернення депутатів Станишівської сільської ради 

восьмого скликання про вирішення питання ремонту доріг регіонального 

значення.. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

Одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Положення про оренду майна 

Андрушівської міської територіальної громади та забезпечення відносин у 

сфері оренди комунального майна. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович –  

заступник міського голови 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про оренду 

майна Андрушівської міської територіальної громади та забезпечення 

відносин у сфері оренди комунального майна. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Положення про порядок списання 

комунального майна, що перебуває у комунальній  власності Андрушівської 

міської ради. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про порядок 

списання комунального майна, що перебуває у комунальній  власності 

Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про закріплення на праві господарського відання об’єктів 

майна комунальної  власності. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради закріпити за КП міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на праві господарського відання об’єкти 

майна комунальної  власності. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про визнання балансоутримувачів рухомого та нерухомого 

майна підприємств, установ  Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити балансоутримувачів 

рухомого та нерухомого майна підприємств, установ  Андрушівської міської 

територіальної громади. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження акту прийому-передачі майна у комунальну 

власність Волицької сільської територіальної громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити акт прийому-передачі 

майна у комунальну власність Волицької сільської територіальної громади. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про передачу об’єкта нерухомого майна у комунальну 

власність Станишівської сільської громади. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати безоплатно у комунальну 

власність Станишівської сільської громади ФАП с.Іванків. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про передачу об’єктів нерухомого майна у власність 

Волицької сільської  та Червоненської селищної громад. 



Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати безоплатно у власність 

Волицької сільської  та Червоненської селищної громад нежитлове 

приміщення аптеки №49, с.Стара Котельня та нежитлове приміщення аптеки 

№50, смт.Червоне.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до 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». 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до 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». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та 

найменувань, затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про 

зміну типу та найменувань, затвердження статутів загальноосвітніх закладів 

та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 10. Земельні питання. 

Інформує: Байбула Наталія Михайлівна – начальник  

відділу земельних відносин та екології 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М.  підтримав пропозицію Байбули Н.М., не 

виносити на розгляд сесії технічну документацію Маркевичу Михайлу 

Миколайовичу  в зв’язку з відсутністю права власності на будинок. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проекти рішень , за 

винятком проекту рішення по Маркевичу М.М. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 11. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

Інформує: Рудюк Петро Миколайович 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити план роботи міської ради 

на І півріччя 2021 року. 

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 12. Про утворення робочої групи. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради утворити робочу групу щодо 

вивчення питання повернення у комунальну власність міської ради газових 

розподільчих мереж та устаткування. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 13. Про підтримку звернення депутатів Станишівської сільської 

ради восьмого скликання про вирішення питання ремонту доріг 

регіонального значення. 

Інформує: Горкун Володимир Іванович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради підтримати звернення депутатів 

Станишівської сільської ради восьмого скликання про вирішення питання 

ремонту доріг регіонального значення. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                                      Петро 

РУДЮК 

 

Секретар засідання                                                                        Наталія 

МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 
 


