
ПРОТОКОЛ  № 26 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  26 липня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М.,  Мельник Н.І., Дущенко В.В., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. - міський голова; 

Прокопенко О.В. – секретар ради; 

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

архітектури міської ради; 

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

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії. 

  

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

Андрушівської міської ради, затвердженого рішенням сьомої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.04.2021№11 (зі 

змінами). 

              Інформує: Антон Олександрович Комінарець –начальник  відділу                       

комунальної власності,  містобудування та архітектури міської ради 

2. Про затвердження змін до детального плану території земельної  ділянки.  

              Інформує: Антон Олександрович Комінарець –начальник  відділу                       

комунальної власності,  містобудування та архітектури міської ради 

3. Земельні  питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

4. Звіт про виконання плану роботи за І півріччя 2022 року та затвердження 
плану роботи на ІІ півріччя 2022 року. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Переліку Першого типу об’єктів 

комунального майна Андрушівської міської ради, затвердженого рішенням 

сьомої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.04.2021№11 

(зі змінами). 
 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Переліку Першого типу 

об’єктів комунального майна Андрушівської міської ради, затвердженого 

рішенням сьомої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 

23.04.2021№11 (зі змінами). 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження змін до детального плану території земельної  

ділянки.  

                                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник  

     відділу  комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити зміни до детального плану 

території земельної  ділянки.  

Одноголосно 
 

СЛУХАЛИ: 3. Земельні  питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Звіт про виконання плану роботи за І півріччя 2022 року та 

затвердження плану роботи на ІІ півріччя 2022 року. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                                 Петро РУДЮК    

 

Секретар комісії                                                                        Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 


