
ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  30 липня 2021 року 

 

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

Завацький А.Ф. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Прокопенко О.В – секретар міської ради , Ляшук М.М. – 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1.Про експертний висновок щодо проекту рішення виконавчого комітету 

міської ради « Про умови проведення конкурсу з визначення автомобільних 

перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять  за межі Андрушівської міської територіальної 

громади».  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук  – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

СЛУХАЛИ:1. Про експертний висновок щодо проекту рішення виконавчого 

комітету міської ради « Про умови проведення конкурсу з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять  за межі Андрушівської 

міської територіальної громади».  

 

Інформує: Михайло Ляшук  – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Вважати,що проект регуляторного акта  - проект рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про умови проведення конкурсу з 

визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Андрушівської міської територіальної громади» та аналіз його регуляторного 

впливу відповідають вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади 

державної регулятоної політики у сфері господарської діяльності». 

 

Одноголосно 
   

 

Голова постійної комісії                                                              Петро РУДЮК 

 

Секретар комісії                                                                     Наталія МЕЛЬНИК 

 



  від 30 липня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

 засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На  засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Спільне засідання оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 

1.Про експертний висновок щодо проекту рішення виконавчого комітету 

міської ради « Про умови проведення конкурсу з визначення автомобільних 

перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять  за межі Андрушівської міської територіальної 

громади».  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук  – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по питаннях  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

 Засідання комісії закінчити в півгодини. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 



Переходимо до розгляду питань: 

 1.Про експертний висновок щодо проекту рішення виконавчого комітету 

міської ради « Про умови проведення конкурсу з визначення автомобільних 

перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять  за межі Андрушівської міської територіальної 

громади».  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук  – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 
 

 

 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Вважати,що проект регуляторного акта  - проект рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про умови проведення конкурсу з 

визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Андрушівської міської територіальної громади» та аналіз його регуляторного 

впливу відповідають вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади 

державної регулятоної політики у сфері господарської діяльності». 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


