
ПРОТОКОЛ  № 21 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  25 січня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М., Мельник Н.І., Завацький  А.Ф., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. – міський голова 

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

та архітектури міської ради, 

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

ради,  

Кондратюк О.В.  –начальник відділу надання адміністративних послуг міської 

ради, 

Крушинська Г.В. –начальник відділу організайно-кадрового забезпечення 

міської ради, 

Ляшук М.М. –начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської 

ради, 

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

Желєзняков С.А. - головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про затвердження Програми придбання у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 

2022-2025 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

2. Про внесення змін до рішення 12  сесії  8 скликання Андрушівської міської  

ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення комплексного плану просторового 

розвитку території Андрушівської міської територіальної громади». 

 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про внесення змін до Переліку Першого типу об’єктів комунального майна  

Андрушівської міської ради затвердженого рішенням Андрушівської міської 

ради №11 від 23 квітня 2021 року. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 



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

восьмого скликання  від 26.02.2021 №8 (зі змінами) «Про визначення та 

затвердження переліку адміністративних послуг».  

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – 

начальник відділу надання адміністративних послуг міської ради 

6. Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради, прийнятого на 

першій сесії восьмого скликання  02 грудня 2020 р. № 6 «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету міської ради»(зі змінами). 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

7. Про зміну юридичної адреси Андрушівської міської ради. 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

8. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Верховної Ради 

України щодо необхідності прийняття законопроектів про підтримку молочної  

     галузі країни. 

 Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

9. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Генерального 

прокурора України щодо припинення звинувачення опозиції та п’ятого 

Президента України Петра Порошенка. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – 

голова фракції «Європейська Солідарність» 

10. Про внесення змін до комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021 - 2025 роки. 

                                                 Інформує: Сергій Анатолійович Желєзняков- 

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту 

11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеним 

пунктом. 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради                                                               

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Програми придбання у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 

2022-2025 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму придбання у 

комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади об’єктів 

нерухомого майна на 2022-2025 роки.  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2.  Про внесення змін до рішення 12  сесії  8 скликання 

Андрушівської міської ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської 

територіальної громади». 

 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення 12  сесії  8 

скликання Андрушівської міської ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської 

територіальної громади». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів 

комунального майна Андрушівської міської ради, затвердженого рішенням 

сьомої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  №11 від 23 

квітня 2021 року «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 затвердити даний проект рішення. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4.  Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести дані проєкти рішень на розгляд сесії. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання  від 26.02.2021 №8 (зі змінами) «Про 

визначення та затвердження переліку адміністративних послуг».  

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – 

начальник відділу надання адміністративних послуг міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення п’ятої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 26.02.2021 №8 (зі 

змінами) «Про визначення та затвердження переліку адміністративних 

послуг».  

Одноголосно 

 



 

СЛУХАЛИ: 6.  Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради, 

прийнятого на першій сесії восьмого скликання  02 грудня 2020 р. № 6 «Про 

затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради»(зі 

змінами). 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення 

Андрушівської міської ради, прийнятого на першій сесії восьмого скликання  

02 грудня 2020 р. № 6 «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради»(зі змінами). 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7.  Про зміну юридичної адреси Андрушівської міської ради. 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення.  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8.  Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до 

Верховної Ради України щодо необхідності прийняття законопроектів про 

підтримку молочної  

     галузі країни. 

 Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести даний проєкт рішення на розгляд сесії.  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9.  Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо припинення звинувачення опозиції та 

п’ятого Президента України Петра Порошенка. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – 

голова фракції «Європейська Солідарність» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести даний проєкт рішення на розгляд сесії.  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:10.  Про внесення змін до комплексної Програми забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 

Андрушівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 

2021 - 2025 роки. 

                                                 



 Інформує: Сергій Анатолійович Желєзняков- 

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до комплексної Програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 

Андрушівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 

2021 - 2025 роки. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:11.  Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за 

населеним пунктом. 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організаційно - кадрового забезпечення міської ради                                                               

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проект рішення. 

 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК    

 

Секретар комісії                                                                      Наталія МЕЛЬНИК 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

від 25 січня 2022 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 виносяться питання 

 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДОДАЄТЬСЯ): 

 

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 питань: 

 

 

 

 

1. Про затвердження Програми придбання у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 

2022-2025 роки.  

 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 
 

Переходимо до обговорення 

 

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму придбання у 

комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади об’єктів 

нерухомого майна на 2022-2025 роки.  

                     

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

 

2. Про внесення змін до рішення 12  сесії  8 скликання Андрушівської міської  

ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення комплексного плану просторового 

розвитку території 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 внести зміни до рішення 12  сесії  8 

скликання Андрушівської міської ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської міської 

територіальної громади». 

                     

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

3. Про внесення змін до Переліку Першого типу об’єктів комунального майна  

Андрушівської міської ради затвердженого рішенням Андрушівської міської 

ради №11 від 23 квітня 2021 року. 

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 Переліку Першого 

типу об’єктів комунального майна Андрушівської міської ради затвердженого 

рішенням Андрушівської міської ради №11 від 23 квітня 2021 року. 

 
                        



 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

4 . Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 
 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 Наступне питання: 

 

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

восьмого скликання від 23.04.2021 №15 «Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 26.02.2021 №8 Про 

визначення та затвердження переліку адміністративних послуг».  

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – 

начальник відділу надання адміністративних послуг міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення сьомої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.04.2021 №15 «Про 

внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради восьмого 



скликання  від 26.02.2021 №8 Про визначення та затвердження переліку 

адміністративних послуг».  
 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

6. Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради, прийнятого на 

першій сесії восьмого скликання  02 грудня 2020 р. № 6 «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету міської ради»(зі змінами). 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – 

секретар міської ради 

                               Переходимо до обговорення       

     Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення 

Андрушівської міської ради, прийнятого на першій сесії восьмого скликання  

02 грудня 2020 р. № 6 «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради»(зі змінами). 

 
 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

7. Про зміну юридичної адреси Андрушівської міської ради. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – 

секретар міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради змінити юридичну адресу 

Андрушівської міської ради. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 



 

8. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Верховної Ради 

України щодо необхідності прийняття законопроектів про підтримку молочної  

     галузі країни. 

 Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради __________________________________ 
 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

9. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Генерального 

прокурора України щодо припинення звинувачення опозиції та п’ятого 

Президента України Петра Порошенка. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – 

голова фракції «Європейська Солідарність» 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради _______________________________ 

 

Хто проти? Утримався? 

Приймається      

     

Наступне питання: 

 

10. Про внесення змін до комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021 - 2025 роки. 

 

Інформує: Сергій Анатолійович Желєзняков- 

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи  

та надзвичайних ситуацій 



 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до комплексної 

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 

територій Андрушівської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій на 2021 - 2025 роки. 

 

 

Хто проти? Утримався? 

Приймається    

 

Наступне питання: 

 

11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеним 

пунктом. 

                                                               Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – 

секретар міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

 

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  

 

25 січня 2022 року 

 

1. Про затвердження Програми придбання у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 

2022-2025 роки.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

2. Про внесення змін до рішення 12  сесії  8 скликання Андрушівської міської  

ради від 01.10.2021 №4 «Про розроблення комплексного плану просторового 

розвитку території Андрушівської міської територіальної громади». 

 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  



комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про внесення змін до Переліку Першого типу об’єктів комунального майна  

Андрушівської міської ради затвердженого рішенням Андрушівської міської 

ради №11 від 23 квітня 2021 року. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

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

восьмого скликання від 23.04.2021 №15 «Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 26.02.2021 №8 Про 

визначення та затвердження переліку адміністративних послуг».  

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – 

начальник відділу надання адміністративних послуг міської ради 

6. Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради, прийнятого на 

першій сесії восьмого скликання  02 грудня 2020 р. № 6 «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету міської ради»(зі змінами). 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

7. Про зміну юридичної адреси Андрушівської міської ради. 

Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради 

 

8. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Верховної Ради 

України щодо необхідності прийняття законопроектів про підтримку молочної  

     галузі країни. 

 Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

9.Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Генерального прокурора 

України щодо припинення звинувачення опозиції та п’ятого Президента 

України Петра Порошенка. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – 

голова фракції «Європейська Солідарність» 

10. Про внесення змін до комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021 - 2025 роки. 

                                                 Інформує: Сергій Анатолійович Желєзняков- 

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту 

11. Про закріплення депутата міської ради восьмого скликання за населеним 

пунктом. 



Інформує: Галина Василівна Крушинська – 

начальник відділу організайно-кадрового забезпечення міської ради                                                               

 

 

 

 

 

 


