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      АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л  №10 

                                                  

Сьомої  сесії                                                                              Восьмого скликання 

 

 23.04. 2021                                                                                             м. Андрушівка

       

Загальний склад ради       –                         26 

Усього обрано депутатів  –                         26 

Присутніх на сесії                –                       19 (відомість реєстрації присутніх      

                                                                          депутатів на шостій сесії додається) 

Запрошених                      –                      список додається                                                                                                                                                                                                          

 

 Пленарне засідання сьомої сесії восьмого скликання відкрила та вела 

міський голова Білецька Г.І.                               

                   

Протокол сесії вела секретар ради Прокопенко Ольга Василівна. 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання члена лічильної комісії. 

Головуюча повідомила, що на другій сесії було обрано постійно діючу лічильну 

комісію в складі депутатів: Лапченка В.С., Ольховича С.Й., Янчук С.В. Член 

лічильної комісії Янчук С.В. – відсутня. Нам необхідно обрати  члена комісії. Які 

будуть пропозиції?       

ВИСТУПИЛИ: Депутат Пашинська Тетяна Володимирівна внесла  пропозицію 

обрати членом лічильної комісії Сілецьку Ларису Павлівну. 

ВИРІШИЛИ: Обрати членом лічильної комісії  Сілецьку Ларису Павлівну. 

Результати голосування:      «за» – 16       «проти» - 0      «утр» - 0 

                     

СЛУХАЛИ:  Про порядок денний сьомої сесії: 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  

Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2021 рік. 

  Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

2. Про затвердження  Програми фінансового забезпечення відзначення свят 

та проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної 

громади  у 2021 році. 
Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
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3. Про затвердження місцевої цільової програми забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2022 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник 

відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-

2024 роки. 

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

6. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного управ-
ління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо 

функціонування сервісного центру обслуговування платників  на 2021 рік. 

                                    Інформує : Сергій Олександрович Клімчук – начальник 

Андрушівської державної податкової інспекції  

Головного Управління  державної податкової  

служби в Житомирській області 

7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

8. Про внесення змін до Програм соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні на 2021 рік. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

9. Про внесення змін до Цільової Програми профілактики злочинності та  

сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської 

міської ради на 2021-2022 роки. 

 Інформує: Сергій Броніславович Пенькевіч – начальник  

відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського  

районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області 

10.Про затвердження звітів експертної оцінки об’єктів нерухомості 

комунальної власності. 

                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

11. Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади до Переліку першого та другого типу  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  
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12. Про безоплатне прийняття транспортного засобу – «ГАЗ 31105», модель 

ГАЗ 31105-801. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

13. Про надання дозволу Андрушівському ліцею №1 Андрушівської міської 

ради на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

14. Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

15. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про визначення та затвердження переліку 

адміністративних послуг». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

  з питань надання адміністративних послуг міської ради  

16. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

17.Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

18. Про встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

Інформує:Галина Василівна Крушинська – начальник відділу  

організаційно-кадрового забезпечення  міської ради 

19. Про звернення до  Президента  України  Володимира  Зеленського,  Служби 

безпеки України,Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87.  

              Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – депутат міської ради 

20. Різне. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сьомої сесії восьмого скликання. 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  

Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2021 рік. 

  Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

2. Про затвердження  Програми фінансового забезпечення відзначення свят 

та проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної 

громади  у 2021 році. 
Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

3. Про затвердження місцевої цільової програми забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2022 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

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

5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-

2024 роки. 

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

6. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного 

управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, 

щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників  на 2021 

рік. 

                                    Інформує : Сергій Олександрович Клімчук – начальник 

Андрушівської державної податкової інспекції  

Головного Управління  державної податкової  

служби в Житомирській області 

7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

8. Про внесення змін до Програм соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні на 2021 рік. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

9. Про внесення змін до Цільової Програми профілактики злочинності та  

сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської 

міської ради на 2021-2022 роки. 

 Інформує: Сергій Броніславович Пенькевіч – начальник  

відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського  

районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області 

10. Про затвердження звітів експертної оцінки об’єктів нерухомості 

комунальної власності. 

                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

11. Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади до Переліку першого та другого типу  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

12. Про безоплатне прийняття транспортного засобу – «ГАЗ 31105», модель 

ГАЗ 31105-801. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

13. Про надання дозволу Андрушівському ліцею №1 Андрушівської міської 

ради на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  
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14. Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

15. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про визначення та затвердження переліку 

адміністративних послуг». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

  з питань надання адміністративних послуг міської ради  

16. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

17.Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

18. Про встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

Інформує:Галина Василівна Крушинська – начальник відділу  

організаційно-кадрового забезпечення  міської ради 

19. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Служби 

безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87.  

              Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – депутат міської ради 

20. Різне. 

Результати голосування:  «за» – 17       «проти» - 0      «утр» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГО-

УСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2021 рік. 

  Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження  Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської 

територіальної громади  у 2021 році. 
Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження місцевої цільової програми забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2022 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник 

відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2021-2024 роки. 

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників  на 2021 рік. 

                                    Інформує : Сергій Олександрович Клімчук – начальник 

Андрушівської державної податкової інспекції Головного Управління  

державної податкової служби в Житомирській області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Програм соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк  



7 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Цільової Програми профілактики 

злочинності та  сприяння діяльності правоохоронних органів на території 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

 Інформує: Сергій Броніславович Пенькевіч – начальник  

відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського  

районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 10.Про затвердження звітів експертної оцінки об’єктів нерухомості 

комунальної власності. 

                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської 

міської територіальної громади до Переліку першого та другого типу  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про безоплатне прийняття транспортного засобу – «ГАЗ 

31105», модель ГАЗ 31105-801. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу Андрушівському ліцею №1 

Андрушівської міської ради на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та проведення робіт. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 14. Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець  

ВИСТУПИЛИ: Бойко В.І. 

Чому ми приймаємо тільки будинок культури? А очисні, житлові будинки? 

Комінарець А.О, 

Згодом будуть прийняті і житлові будинки. На часі важливо врятувати 

приміщення будинку культури. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про визначення та 

затвердження переліку адміністративних послуг». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

  з питань надання адміністративних послуг міської ради  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у 

власність Койді Н.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у 

власність Ярмак В.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у 

власність Матвійчуку М.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ:20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі 

у власність Гончаренко О.А. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Рудчук Г.П. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Дикій З.А. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки з метою передачі у власність Осолінському М.А. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Якухно Н.К. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Дакалу В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі у власність Яцюку В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Калінчуку В.М 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Калінчук О.С. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у власність Пташнику А.О. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

поділу земельної ділянки комунальної власності Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі у власність  Дехтяренку В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі у власність Манелюк О.Л. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі у власність Орищук І.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі у власність Гензіцькому В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду Орищук І.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду Мацюку В.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Грицюк Г.А. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Пасічнюку В.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Владиці В.Г. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 40. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Бенківській О.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Гаєвській О.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у власність Гензіцькому В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність 

Горкуну В.М. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про передачу у власність земельної ділянки (паю) Ніжнік І.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ:45.Про передачу у власність земельної ділянки(паю)Вигівській Г.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про передачу у власність земельної ділянки(паю) Кулик Т.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про передачу у власність земельної ділянки (паю) Плисак О.Д. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ:48.Про передачу у власність земельної ділянки(паю)Шморгуну О.О. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про передачу у власність земельної ділянки (паю) Побігай Н.І. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 
СЛУХАЛИ: 50. Про припинення дії договору оренди на земельну ділянку  

ДП «ОПТІМА-770-ЦЕНТР». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ:51. Про припинення дії договору та передачу в оренду земельної 

ділянки Горбаченко Р.О., Гарастівському М.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про припинення дії договору та передачув оренду земельної  

ділянки Заєць М.В. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію передати земельну ділянку Заєць 

М.В. терміном на шість років. 

«За» - 19, «Утрим» - 0, «Проти» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання зі змінами. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про передачу в оренду земельних ділянок ФОП Селянській Л.С. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію передати земельну ділянку 

Селянській Л.С. терміном на шість років. 

«За» - 19, «Утрим» - 0, «Проти» - 0 

Рудюк П.М. вніс пропозицію встановити розмір орендної плати  за 

використання земельної ділянки 10%. 

«За» - 13, «Утрим» - 6, «Проти» - 0 

Пропозиція не прийнята 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання зі змінами. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 54. Про передачу в орендуземельної ділянки ФОП Ямковому Я.Ю. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію передати земельну ділянку 

Ямковому Я.Ю. терміном на шість років. 

«За» - 19, «Утрим» - 0, «Проти» - 0 

Рудюк П.М. вніс пропозицію встановити розмір орендної плати  за 

використання земельної ділянки 10%. 

«За» - 13, «Утрим» - 6, «Проти» - 0 

Пропозиція не прийнята 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання зі змінами. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про передачу в оренду земельної ділянки Дідківському О.Ю. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію передати земельну ділянку 

Дідківському О.Ю. терміном на шість років. 

«За» - 19, «Утрим» - 0, «Проти» - 0 

Рудюк П.М. вніс пропозицію встановити розмір орендної плати  за 

використання земельної ділянки 10%. 

«За» - 13, «Утрим» - 6, «Проти» - 0 

Пропозиція не прийнята 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання зі змінами. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

об’єднання земельних ділянок що перебувають в оренді Собецького І.В. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про внесення змін у рішення 23 сесії 6 скликання 

Андрушівської міської ради  від 19.12.2012року «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

Суприкіній Т.В.» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про затвердження технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель с.Яроповичі. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 
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СЛУХАЛИ: 59. Про затвердження технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель с.Мала П’ятигірка. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 60. Про встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання. 

                                         (рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

СЛУХАЛИ: 61. Про звернення до Президента України Володимира 

Зеленського, Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо 

виборів на ОВО №50 та №87. 

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л.П. 

Тетяно Володимирівно, ми не можемо вимагати визнати вибори недійсними, 

суд визнає чи дійсні вони, чи – ні. Ми перевищуємо свої повноваження. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з даного питання не прийнято. 

                                         (проект рішення додається)  

                        Результати поіменного голосування додаються. 

 

 

Міський голова            Галина БІЛЕЦЬКА 

  

Секретар ради                Ольга ПРОКОПЕНКО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    


