
ПРОТОКОЛ  № 19 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  24 листопада 2021 року 

 

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

депутати : Паламар С.І., Цап М.В., Бачинський В.К., Пашинська Т.В. – з 

правом дорадчого голосу. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. – міський голова; 

Прокопенко О.В. – секретар ради; 

Демченко С.Д. - заступник голови з питань діяльності виконавчих органів; 

Горкун В.І. – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів; 

Михайловський С.А. – керуючий справами виконавчого комітету ради; 

Осадчий О. В. – секретар виконавчого комітету ради; 

Комінарець А.О. – начальник відділу комунальної власності, містобудування 

та архітектури міської ради; 

Думинська Т.П. – директор Бровківського ліцею; 

  Яремчук О.В – директор Андрушівської  школи мистецтв ім.М.Максименка; 

  Пашинська Т.В. – голова фракції «Європейська Солідарність» 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів Андрушівської 

міської ради за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

2. Про затвердження статуту Бровківського ліцею Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області у новій редакції. 

                          Інформує: Тамара Петрівна  Думинська – директор 

Бровківського ліцею 

3. Про затвердження статуту Андрушівської школи мистецтв імені Миколи 

Максименка Андрушівської міської ради у новій редакції. 

                          Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської   

                                                              школи мистецтв імені Миколи Максименка 

4. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу» 

       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 



5. Про врегулювання договірних відносин щодо проживання у соціальних 

гуртожитках Андрушівської міської територіальної громади. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

6. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу.  

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ВАЗ  2121. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

8. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів з 

проведення розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, причетних до злочинного виведення коштів Приватбанку. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

9. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

Одноголосно 

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 звіт міського голови про роботу виконавчих органів 

Андрушівської міської ради за період з листопада 2020 року по листопад 2021 

року. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради звіт міського голови про роботу 

виконавчих органів Андрушівської міської ради за період з листопада 2020 

року по листопад 2021 року взяти до відома. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про затвердження статуту Бровківського ліцею Андрушівської 

міської ради Бердичівського району Житомирської області у новій редакції. 



                          Інформує: Тамара Петрівна  Думинська – директор 

Бровківського ліцею 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити статут Бровківського ліцею 

Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області у 

новій редакції. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3 Про затвердження статуту Андрушівської школи мистецтв імені 

Миколи Максименка Андрушівської міської ради у новій редакції. 

                          Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської   

                                                              школи мистецтв імені Миколи Максименка 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити статут Андрушівської 

школи мистецтв імені Миколи Максименка Андрушівської міської ради у 

новій редакції. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4.  Про внесення змін до рішення сьомої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів 

нерухомого майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку 

першого та другого типу» 

       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення сьомої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про 

включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської територіальної 

громади до Переліку першого та другого типу». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5.  Про врегулювання відносин щодо проживання у гуртожитках 

Андрушівської міської ради, що мають статус соціального житла. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення.               

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6.  Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

на списання транспортного засобу.  

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання транспортного засобу.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7.  Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ВАЗ  

2121. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 



 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії  ради надати дозвіл на безоплатну передачу 

автомобіля ВАЗ  2121. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про звернення до Президента України Володимира 

Зеленського, Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо 

вжиття заходів з проведення розслідування і притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, причетних до злочинного виведення коштів 

Приватбанку. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про звернення до Президента України Володимира 

Зеленського, Верховної Ради України щодо неприпустимості грубого наступу 

на фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК    

 

Секретар засідання                                                                  Світлана ЯНЧУК 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

від 24 листопада 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

спільного засідання постійних комісій 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На спільне засідання постійних комісій  прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Спільне засідання постійних комісій оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

1. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів Андрушівської 

міської ради за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

2. Про затвердження статуту Бровківського ліцею Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області у новій редакції. 

                          Інформує: Тамара Петрівна  Думинська – директор 

Бровківського ліцею 

3. Про затвердження статуту Андрушівської школи мистецтв імені Миколи 

Максименка Андрушівської міської ради у новій редакції. 

                          Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської   

                                                              школи мистецтв імені Миколи Максименка 

4. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу» 

       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про врегулювання договірних відносин щодо проживання у соціальних 

гуртожитках Андрушівської міської територіальної громади. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 



6. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу.  

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ВАЗ  2121. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

8. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів з 

проведення розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, причетних до злочинного виведення коштів Приватбанку. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

9. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

 

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 першому  питанню до 30 хвилин,  решта питань  - до 5 хв, 

виступаючим в обговоренні – до 3 хвилин.       

Засідання комісії провести в межах півтори години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається. 

Переходимо до розгляду питань: 



1. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів Андрушівської 

міської ради за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради звіт міського голови про роботу 

виконавчих органів Андрушівської міської ради за період з листопада 2020 

року по листопад 2021 року взяти до відома. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

2. Про затвердження статуту Бровківського ліцею Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області у новій редакції. 

                          Інформує: Тамара Петрівна  Думинська – директор 

Бровківського ліцею 

 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити статут Бровківського 

ліцею Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської 

області у новій редакції. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 



 

Наступне питання: 

3. Про затвердження статуту Андрушівської школи мистецтв імені Миколи 

Максименка Андрушівської міської ради у новій редакції. 

                          Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської   

                                                              школи мистецтв імені Миколи Максименка 
 

 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити статут Андрушівської 

школи мистецтв імені Миколи Максименка Андрушівської міської ради у 

новій редакції. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

4. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу» 

       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення сьомої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про 

включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської територіальної 

громади до Переліку першого та другого типу» 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 



 

Наступне питання: 

 

 

 

5. Про врегулювання договірних відносин щодо проживання у соціальних 

гуртожитках Андрушівської міської територіальної громади. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

 

 

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 АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу.  

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 
 

 

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: 

 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ВАЗ  2121. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл  на безоплатну 

передачу автомобіля ВАЗ  2121. 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

8. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів з 

проведення розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, причетних до злочинного виведення коштів Приватбанку. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 
 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради _______________________________ 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

Наступне питання: 

9. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  



Ради України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради _______________________________ 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

Дякую за участь в роботі комісій.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

від  24 листопада 2021 року                                                         11.00 

1. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів Андрушівської 

міської ради за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. 

                  Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  міський голова 

2. Про затвердження статуту Бровківського ліцею Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області у новій редакції. 

                          Інформує: Тамара Петрівна  Думинська – директор 

Бровківського ліцею 

3. Про затвердження статуту Андрушівської школи мистецтв імені Миколи 

Максименка Андрушівської міської ради у новій редакції. 

                          Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської   

                                                              школи мистецтв імені Миколи Максименка 

4. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу» 



       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про врегулювання договірних відносин щодо проживання у соціальних 

гуртожитках Андрушівської міської територіальної громади. 

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

6. Про надання дозволу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на списання 

транспортного засобу.  

                          Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля ВАЗ 2121. 

                       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу 

                    комунальної власності, містобудування та архітектури міської 

ради 

8. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів з 

проведення розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, причетних до злочинного виведення коштів Приватбанку. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

9. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної  

Ради України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування. 

                          Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – голова фракції 

«Європейська Солідарність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


