
ПРОТОКОЛ  № 28 
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  
благоустрою та земельних відносин 

                           
від  27 вересня 2022 року 
 
ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М., Гулий А.В.,  Мельник Н.І., Дущенко В.В. 
ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. - міський голова; 
Прокопенко О.В. – секретар ради; 
Горкун В.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів; 
Балюк А.М. – директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Комінарець А.О. – начальник відділу комунальної власності, містобудування та 
архітектури міської ради; 
Ляшук М. М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської 
ради; 
Скрицька Н.М. – начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я 
міської ради; 
Рудюк С.О. – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; 
Байбула Н.М. – начальник відділу земельних відносин та екології міської ради.  
 
СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії. 
  
1. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Андрушівська 
центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – начальник  
 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

2. Про видачу свідоцтва про право власності на майновий пай колективного 
сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) приватному 
орендному сільськогосподарському підприємству «Надія» с.Зарубинці. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

3. Про видачу свідоцтва про право власності на майновий пай колективного 
сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) Проценко Павліні 
Василівні, Боримській Світлані Миколаївні, Древецькому Миколі Васильовичу. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

4. Про делегування повноважень виконавчому комітету міської ради щодо 
реєстрації та видачі свідоцтво на право власності на майновий пай члена 
колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат). 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 



5. Про внесення змін до Переліку Першого та Другого типів 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 
6. Про затвердження акту прийому – передачі майна Малоп’ятигірської гімназії. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури  

7. Про надання згоди на прийняття об’єкта незавершеного будівництва 
«Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації  
м.Андрушівка». 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   
з питань діяльності виконавчих органів ради 

8. Про надання дозволу на передачу об’єкта комунальної власності. 
Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
9. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
10. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого майна. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
11. Про надання дозволу на списання нерухомого майна з балансу КНП      
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

12. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого майна(ФАП с.Мала 
П’ятигірка) з балансу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Андрушівської міської ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

13. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого майна (ФП с.Жерделі) 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 
ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

14. Про безоплатну передачу майна Андрушівської міської ради на баланс 
комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС». 

                Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури  

15. Про внесення змін у  рішення другої сесії Андрушівської міської ради  
восьмого скликання від 23.12.2020 №67 «Про реорганізацію закладів культури 
та бібліотечних закладів». 



                         Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                          комунальної власності,  містобудування та архітектури 
16. Про перейменування вулиць Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –  секретар міської ради  
17. Про внесення змін в юридичні адреси загальноосвітніх закладів та закладів 
дошкільної освіти. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

18. Про ліквідацію Андрушівської гімназії Андрушівської міської ради. 
Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  
начальник відділу освіти, молоді та спорту                                                                               

19. Про пониження ступеня навчання Павелківського ліцею Андрушівської                                                               
міської ради Бердичівського району Житомирської області.  

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  
начальник відділу освіти, молоді та спорту                                                                               

20. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту,  житлово-комунального господарства, 
архітектури, благоустрою  та земельних відносин. 
                                                              Інформує: Петро Миколайович Рудюк  – 
                                                                                          голова постійної комісії 
21. Земельні питання. 

                                                            Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –  
                       начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради у 
новій редакції. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – начальник  
 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Статут комунального 
підприємства «Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської 
міської ради у новій редакції. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 2. Про видачу свідоцтва про право власності на майновий пай 
колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) 
приватному орендному сільськогосподарському підприємству «Надія» 
с.Зарубинці. 
                                                           Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 
                                                             начальник відділу економічного розвитку та 
                                                                                               інвестицій міської ради 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 



Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 3. Про видачу свідоцтва про право власності на майновий пай 
колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) 
Проценко Павліні Василівні, Боримській Світлані Миколаївні, Древецькому 
Миколі Васильовичу. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про делегування повноважень виконавчому комітету міської 
ради щодо реєстрації та видачі свідоцтво на право власності на майновий пай 
члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий 
сертифікат). 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради делегувати повноваження виконавчому 
комітету міської ради щодо реєстрації та видачі свідоцтво на право власності на 
майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства 
(майновий сертифікат). 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Переліку Першого та Другого типів 
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 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Переліку Першого та 
Другого типів 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: 6. Про затвердження акту прийому – передачі майна 
Малоп’ятигірської гімназії. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити акт прийому – передачі 
майна Малоп’ятигірської гімназії. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 7. Про надання згоди на прийняття об’єкта незавершеного 
будівництва «Будівництво напірного колектора господарсько-побутової 
каналізації  м.Андрушівка». 

 



Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   
з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати згоду на прийняття об’єкта 
незавершеного будівництва «Будівництво напірного колектора господарсько-
побутової каналізації  м.Андрушівка». 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на передачу об’єкта комунальної власності. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на передачу об’єкта 
комунальної власності. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 9. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого майна. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на списання об’єкта 
нерухомого майна. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на списання нерухомого майна з балансу 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 
ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на списання нерухомого 
майна з балансу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого 
майна(ФАП с.Мала П’ятигірка) з балансу КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на списання об’єкта 
нерухомого майна(ФАП с.Мала П’ятигірка) з балансу КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на списання об’єкта нерухомого майна 
(ФП с.Жерделі) КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Андрушівської міської ради. 

Інформує : Альона Миколаївна Балюк – директор  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на списання об’єкта 
нерухомого майна (ФП с.Жерделі) КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 14. Про безоплатну передачу майна Андрушівської міської ради на 
баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради 
«КОМСЕРВІС». 

                Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  
                                  комунальної власності,  містобудування та архітектури  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради безоплатно передати майно 
Андрушівської міської ради на баланс комунального підприємства 
Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС». 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін у  рішення другої сесії Андрушівської 
міської ради  восьмого скликання від 23.12.2020 №67 «Про реорганізацію 
закладів культури та бібліотечних закладів». 
                                                         Інформує: Антон Олександрович Комінарець –                                                                                              

начальник відділу   комунальної власності,  містобудування та архітектури 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни у  рішення другої сесії 
Андрушівської міської ради  восьмого скликання від 23.12.2020 №67 «Про 
реорганізацію закладів культури та бібліотечних закладів 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 16. Про перейменування вулиць Андрушівської міської 
територіальної громади. 
                           Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –  секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради перейменувати вулиці Андрушівської 
міської територіальної громади згідно пропозицій. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін в юридичні адреси загальноосвітніх закладів 
та закладів дошкільної освіти. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни в юридичні адреси 
загальноосвітніх закладів та закладів дошкільної освіти. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 18. Про ліквідацію Андрушівської гімназії Андрушівської міської 
ради. 

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  
начальник відділу освіти, молоді та спорту                                                                               



 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради ліквідувати Андрушівську гімназію 
Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 19. Про пониження ступеня навчання Павелківського ліцею 
Андрушівської   міської ради Бердичівського району Житомирської області.  

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  
начальник відділу освіти, молоді та спорту                                                                               

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 20. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту,  житлово-комунального господарства, 
архітектури, благоустрою  та земельних відносин. 
                                                              Інформує: Петро Миколайович Рудюк  – 
                                                                                          голова постійної комісії 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради звіт голови постійної комісії міської 
ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту,  житлово-
комунального господарства, архітектури, благоустрою  та земельних відносин 
взяти до відома. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 21. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –  
                       начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 
Одноголосно 

 
Голова постійної комісії                                                                 Петро РУДЮК    

 
Секретар комісії                                                                        Наталія МЕЛЬНИК 


