
ПРОТОКОЛ  № 33 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  20 лютого 2023 року 

 

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

Завацький А.Ф., Янчук С.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І. - міський голова; 

Прокопенко О.В. – секретар міської ради; 

Демченко С.Д. – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 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. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про затвердження передавального акту КЗПО «Станція юних техніків» 

Андрушівської міської ради.  

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко -   

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 

комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади майна 

ДП «Коростишівський спиртовий  комбінат». 

                            Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дитячий оздоровчий 

заклад «Чайка» Андрушівської міської ради у новій редакції. 

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 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження передавального акту КЗПО «Станція юних 

техніків» Андрушівської міської ради.  

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко -   

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити передавальний акт КЗПО 

«Станція юних техніків» Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 



Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної 

власності до комунальної власності Андрушівської міської територіальної 

громади майна ДП «Коростишівський спиртовий  комбінат». 

                            Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати згоду на безоплатне прийняття з 

державної власності до комунальної власності Андрушівської міської 

територіальної громади майна ДП «Коростишівський спиртовий  комбінат». 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 3 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дитячий 

оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Статут комунального 

підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської 

ради у новій редакції. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 4. Земельні питання. 

                                                           Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –  

                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

ВИСТУПИЛИ: При обговоренні питань про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), з метою передачі  в оренду  ОЖБ 0,10 га м.Андрушівка , 

вул.Хлібна, 32 та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, з метою передачі в оренду СФГ «Шевченківське» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною 

площею 0,80 га за межами населеного пункту м.Андрушівка, вул.Дмитрівська, 

42, депутат Рудюк П. М. заявив, що він не буде брати участі в голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

 

За – 5  Проти – 0  Утримались - 0  Не голосував – 1 (Рудюк П.М.) 

 

Голова постійної комісії                                                                 Петро РУДЮК    

 

Секретар комісії                                                                        Наталія МЕЛЬНИК 


