
ПРОТОКОЛ  № 7-7 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  26 березня 2021 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Мельник О. В.,  Зубрицький О.В., Ольхович С. Й., Рудюк 

П.М.,  Гулий А. В., Дущенко В.В., Мельник Н.І.,  Гальоса В.П., Янчук С.В.  

Сілецька Л.П., Бачинський В.К. ( з правом дорадчого голосу) 

ЗАПРОШЕНІ: 

Білецька Галина Іванівна – голова міської ради 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

Горкун Володимир Іванович – заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

Демченко Сергій Дмитрович –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

Михайловський Святослав Анатолійович –  керуючий справами виконавчого 

комітету   міської ради 

Осадчий Олег Васильович –  секретар  виконавчого комітету  міської ради  

Ляшук Михайло Миколайович– начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради 

Рудюк Світлана Олександрівна– начальник відділу освіти, молоді і спорту міської 

ради 

Комінарець Антон Олександрович – начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради 

Кондратюк Ольга Вікторівна– начальник відділу з питань  надання 

адміністративних послуг міської ради 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та екології 

міської ради 

Крушинська Галина Василівна– начальник відділу організаційно- кадрового 

забезпечення міської ради 

Пашинська Тетяна Володимирівна – депутат міської ради – відсутня (самоізоляція) 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Д.В. запропонував обрати головуючого спільним засіданням 

постійних комісій Рудюка П.М., а секретарем:  Мельника О.В. – секретаря постійної 

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

 

ВИРІШИЛИ : Обрати головуючим на спільному засіданні - Рудюка Петра Миколайовича, 

голову постійної комісії з  питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, 

секретарем:  Мельника Олександра Вадимовича – секретаря постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійних комісій. 

 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

1. Про затвердження Програми  соціального і економічного розвитку Андрушівської 

міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

2. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт в Андрушівській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 



3. Про затвердження Програми організації харчування дітей дошкільного та шкільного 

віку у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2021-2024 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк– начальник відділу 

освіти, молоді і спорту 

4. Про затвердження договору про грант з НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

5. Про затвердження акту прийому – передачі у комунальну власність майна сектору 

освіти Андрушівської районної державної адміністрації. 

Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та 

архітектури 

6. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, які 

припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Андрушівської міської 

ради .  

Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та 

архітектури 

 7. Про надання згоди на прийняття майна. 

Інформує: Ольга Кондратюк– начальник відділу з 

питань  надання адміністративних послуг 

8.Земельні питання. 

Інформує: Наталія Байбула– начальник відділу  

земельних   відносин та екології 

9. Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у виконавчих органах 

Андрушівської міської ради. 

Інформує: Галина Крушинська– начальник відділу 

організаційно- кадрового забезпечення 

10. Про зміни до складу постійної комісії міської ради. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеними пунктами.  

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

12. Про Єдиний день депутата. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

13. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів 

України щодо неприпустимості зриву вакцинації під час пандемії COVID – 19 та належне 

соціальне забезпечення медичних працівників. 

Інформує: Тетяна Пашинська – депутат міської 

ради 

14. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради 

України щодо створення Тимчасової слідчої комісії. 

Інформує: Тетяна Пашинська – депутат міської 

ради  
Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  1. Про затвердження Програми  соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму  соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

 Одноголосно 



СЛУХАЛИ:  2. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт в Андрушівській міській територіальній громаді на 2021-2022 

роки. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затверджити Програму організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт в Андрушівській міській територіальній 

громаді на 2021-2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  3. Про затвердження Програми організації харчування дітей дошкільного та 

шкільного віку у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2021-2024 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк– начальник відділу 

освіти, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму організації харчування дітей 

дошкільного та шкільного віку у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2021-2024 

роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження договору про грант з НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити договір про грант з НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту. 

Одноголосно 

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

сектору освіти Андрушівської районної державної адміністрації.                                      

Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та 

архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити акт прийому – передачі у комунальну 

власність майна сектору освіти Андрушівської районної державної адміністрації. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, 

які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Андрушівської міської 

ради .  

Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та 

архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити передавальні акти щодо передачі 

майна сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до 

Андрушівської міської ради .  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання згоди на прийняття майна. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради надати згоду на прийняття майна.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Байбула– начальник відділу  

земельних   відносин та екології 

ВИСТУПИЛИ: Прокопенко О.В., яка роз’яснила ситуацію щодо відмови у затвердженні 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у власність 



Хрещенюку Б.І. та Хрещенюк В.В. у зв’язку з тим, що дані земельні ділянки відносяться 

до земель загального користування (громадські пасовища). 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити дані проекти рішень.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у виконавчих 

органах Андрушівської міської ради. 

Інформує: Галина Крушинська– начальник відділу 

організаційно- кадрового забезпечення 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Порядок формування кадрового 

резерву у виконавчих органах Андрушівської міської ради..  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 10. Про зміни до складу постійної комісії міської ради. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити зміни до складу постійної комісії 

міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеними 

пунктами.  

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради закріпити депутата міської ради восьмого 

скликання за населеними пунктами.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 12.  Про Єдиний день депутата. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Єдиний день депутата.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 13. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та 

Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зриву вакцинації під час пандемії 

COVID – 19 та належне соціальне забезпечення медичних працівників. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

ВИРІШИЛИ : Дане питання винести на розгляд сесії.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 14.  Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та 

Верховної Ради України щодо створення Тимчасової слідчої комісії. 

Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської 

ради 

ВИРІШИЛИ : Дане питання винести на розгляд сесії. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова  комісії      Голова комісії 

                                  П.М.РУДЮК                                                                   Д.В.ТКАЧЕНКО 

 

Секретар засідання         О.В.МЕЛЬНИК 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

 

від  26 березня 2021 року 

 

1. Про затвердження Програми  соціального і економічного розвитку Андрушівської 

міської ради на 2021 рік. 

                                           Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

                                                             економічного розвитку та інвестицій 

2. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт в Андрушівській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки. 

                                           Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

                                                             економічного розвитку та інвестицій 

3. Про затвердження Програми організації харчування дітей дошкільного та шкільного 

віку у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2021-2024 роки. 

                                       Інформує: Світлана Рудюк– начальник відділу освіти,  

                                                         молоді і спорту 

4. Про затвердження договору про грант з НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту. 

                                       Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

                                                             економічного розвитку та інвестицій 

5. Про затвердження акту прийому – передачі у комунальну власність майна сектору 

освіти Андрушівської районної державної адміністрації. 

                                      

                                              Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

                                       комунальної власності, містобудування та архітектури 

6. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, які 

припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Андрушівської міської 

ради .  

                                             Інформує: Антон Комінарець– начальник відділу 

                                        комунальної власності, містобудування та архітектури 

7. Про надання згоди на прийняття майна. 

                                       Інформує: Ольга Кондратюк– начальник відділу з  

                                                      питань  надання адміністративних послуг 

8.Земельні питання. 

                                       Інформує: Наталія Байбула– начальник відділу   

                                                                 земельних   відносин та екології 

9. Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у виконавчих органах 

Андрушівської міської ради. 

                                        Інформує: Галина Крушинська– начальник відділу 

                                                          організаційно- кадрового забезпечення 

10. Про зміни до складу постійної комісії міської ради. 

                                        Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської ради 

11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеними пунктами.  

                                       Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської ради 

12. Про Єдиний день депутата. 

                                        Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської ради 

13. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів 

України щодо неприпустимості зриву вакцинації під час пандемії COVID – 19 та належне 

соціальне забезпечення медичних працівників. 

                                        Інформує: Тетяна Пашинська – депутат міської ради 

14. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради 

України щодо створення Тимчасової слідчої комісії. 

                                         Інформує: Тетяна Пашинська – депутат міської ради 


