
ПРОТОКОЛ  № 17 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  26 жовтня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М., Гулий А.В., Завацький  А.Ф., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун В.І. – заступник голови з питань діяльності виконавчих 

органів,  

Ільніцкий Леонід Володимирович – заступник директора КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради,  

Байбула Н.М. – начальник відділу земельних відносин та екології міської 

ради,  

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. вніс пропозицію, за зверненням директора КУ      

« Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»  внести в 

порядок денний засідання комісії питання  про оренду майна Ку «Центр 

надання соціальних послуг Андрушівської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про надання дозволу КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради на списання транспортного засобу. 

Інформує: Леонід Володимирович Ільніцкий – 

заступник директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 Андрушівської міської ради 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

3. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

4 . Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ГАЗ-270520. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

5. Про безоплатну  передачу квартири по вул. Радіщева, буд.4, кв.5 на баланс 

КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс».  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

6. Про надання дозволу КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської 

ради на безоплатну передачу котла.  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 



8. Про оренду майна КУ «Центру надання соціальних послуг  Андрушівської 

міської ради». 

                                Інформує: Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр  

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М., який повідомив, що секретар постійної комісії 

Мельник Н.І. відсутня та запропонував обрати секретарем на дане засідання 

Янчук Світлану Володимирівну. 

 

ВИРІШИЛИ : Обрати секретарем даного засідання Янчук С.В. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:1 Про надання дозволу КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради на списання транспортного засобу. 

Інформує: Леонід Володимирович Ільніцкий – 

заступник директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на списання транспортного 

засобу.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2.  Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити детальний план території 

земельної ділянки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3 Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

на списання транспортного засобу. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання транспортного засобу. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4.  Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ГАЗ-

270520. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на безоплатну передачу 

автомобіля ГАЗ-270520. 

Одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: 5.  Про безоплатну  передачу квартири по вул. Радіщева, буд.4, 

кв.5 на баланс КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс».  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати квартиру по вул. 

Радіщева, буд.4, кв.5 на баланс КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6.  Про надання дозволу КП «Андрушівська ЦМА №48» 

Андрушівської міської ради на безоплатну передачу котла.  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КП «Андрушівська 

ЦМА №48» Андрушівської міської ради на безоплатну передачу котла.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7.  Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В ході обговорення проєктів рішень з даних питань  

начальником  відділу земельних відносин та екології Байбулою Н.М. було 

повідомлено про те, що громадян Ніколайчук І.Д., який  подав заяву про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою передачі у власність та , яку було розглянуто на пленарному засіданні 

12 сесії міської ради, але рішення не було прийнято депутатами , дану 

документацію із землеустрою забрав, тому з даного питання проєкт рішення 

не виноситься на розгляд. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії  ради затвердити дані проєкти рішень.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8.  Про оренду майна КУ «Центру надання соціальних послуг  

Андрушівської міської ради». 

                                Інформує: Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр  

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії  ради прийняти даний  проєкти рішення.  

Одноголосно 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК    

 

Секретар засідання                                                                  Світлана ЯНЧУК 

 

   

 

 



 

 

від 26 жовтня 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. 

Засідання оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

1. Про надання дозволу КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради на списання транспортного засобу. 

Інформує: Леонід Володимирович Ільніцкий – 

заступник директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 Андрушівської міської ради 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

3. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

4 . Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ГАЗ-270520. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

5. Про безоплатну  передачу квартири по вул. Радіщева, буд.4, кв.5 на баланс 

КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс».  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

6. Про надання дозволу КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської 

ради на безоплатну передачу котла.  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  



земельних відносин та екології 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 межах години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питання: 

1. Про надання дозволу КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради на списання транспортного засобу. 

Інформує: Леонід Володимирович Ільніцкий – 

заступник директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 Андрушівської міської ради 

 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на списання транспортного 

засобу. 
                     

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  



заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 

 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити детальний план території 

земельної ділянки. 
                     

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

3. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 
 

     Переходимо до обговорення       

           Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання транспортного засобу. 

 
                        

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

4 . Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ГАЗ-270520. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 
 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 



 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на безоплатну 

передачу автомобіля ГАЗ-270520. 

 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

5 . Про безоплатну  передачу квартири по вул. Радіщева, буд.4, кв.5 на баланс 

КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс».  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 
 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

6 . Про надання дозволу КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської 

міської ради на безоплатну передачу котла.  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 

 
 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 



Пропонується: Рекомендувати сесії  ради надати дозвіл КП «Андрушівська 

ЦМА №48» Андрушівської міської ради на безоплатну передачу котла. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 

 
 

     Переходимо до обговорення       

       Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії  ради прийняти дані проєкти рішень. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин  

 

26 жовтня 2021 року 

 



1. Про надання дозволу КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради на списання транспортного засобу. 

Інформує: Леонід Володимирович Ільніцкий – 

заступник директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 Андрушівської міської ради 

2. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

3. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

4 . Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ГАЗ-270520. 

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

5. Про безоплатну  передачу квартири по вул. Радіщева, буд.4, кв.5 на баланс 

КП Андрушівської  міської ради  «Комсервіс».  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

6. Про надання дозволу КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської 

ради на безоплатну передачу котла.  

                    Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 

 

 

 

 


