
ПРОТОКОЛ  № 16-17 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  1 жовтня 2021 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Мельник О.В., Ананченко О.П.,  Зубрицький 

О.В.,  Ольхович С.Й., Рудюк П.М., Гулий А.В., Дущенко В.В., Янчук С.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради 

Семенюк Петро Іванович – керівник СФГ «Січ» 

Земіровський Станіслав Олександрович 

Рудюк Петро Миколайович – керівник ПСП Шевченка   

Савчук Світлана Борисівна – представник ПП Імпак 

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 засідання 

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 засідання  -  

Мельника Олександра Вадимовича – секретаря постійної комісії соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію добавити до розгляду питання 

про делегування функцій замовника. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

 

1. Про передачу в оренду не витребуваних земельних ділянок (паїв)  

 Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

2. Про делегування функцій замовника. 

Інформує: Петро Миколайович Рудюк – голова комісії з питань  

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

СЛУХАЛИ:  1. Про передачу в оренду не витребуваних земельних ділянок 

(паїв). 

 Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 



ВИСТУПИЛИ: Депутата Зубрицький О.В. запропонував по даному питанню 

такий механізм: хто з кандидатів – орендарів запропонує найбільший 

відсоток орендної плати, тому і погодити оренду цих земельних ділянок. 

Більшість депутатів підтримали пропозицію. Кандидатами – орендарями 

були надані пропозиції: 

 СФГ «Січ» - 13% 

ПП «Імпак» - 20% 

Земіровський  С.О. - 20% 

ПСП Шевченка – 25% 

 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради передати в оренду не витребувані 

земельні ділянки (паї) ПСП Шевченка . 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  2. Про делегування функцій замовника. 

Інформує: Петро Миколайович Рудюк – голова комісії з питань  

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

 

Голова  комісії з питань                                      Голова комісії  з питань  

комунальної власності, інфраструктури,          соціально-економічного 

транспорту, житлово - комунального               розвитку, бюджету та фінансів 

господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин 

            

                           Петро РУДЮК                                              Дмитро ТКАЧЕНКО      

 

Секретар засідання                                                               Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


