
 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Друга  сесія                                                                           Восьмого скликання 

 

від 23 грудня  2020 року                                                                       № 4 

 

Про зміну найменувань та 

затвердження статутів та положень 

комунальних підприємств, установ 

та закладів Андрушівської міської 

ради у новій редакції 

 

 

Відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Андрушівської міської ради від 30.10.2020  «Про входження 

до складу засновників та безоплатне прийняття прав засновників і майна», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити засновника «Андрушівська районна рада» на «Андрушівська 

міська рада». 

2. Змінити назви комунальних підприємств, установ та закладів 

Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області 

згідно додатку та затвердити статути та положення  комунальних підприємств 

Андрушівської міської  ради у новій редакції, додаються. 

3. Доручити керівникам комунальних підприємств, установ та закладів 

Андрушівської міської ради провести державну реєстрацію статутів та 

положень в новій редакції до вимог чинного законодавства. 

4. Доручити керуючому справами виконавчого комітету міської ради 

Михайловському С.А. забезпечити оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті Андрушівської міської ради. 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.). 

 

 

Міський голова                                                    Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Додаток №1 

до рішення Андрушівської міської 

ради друга сесія восьмого 

скликання  

від 23.12.2020 №4 

 

 

Перелік найменувань 

комунальних підприємств, установ, закладів 

Андрушівської міської ради  

та їх статутів у новій редакції 

 

№ 

П/П 

Стара назва Нова назва 

1. Комунальне підприємство 

«Андрушівська центральна 

районна аптека №48» 

Андрушівської районної ради, 

вул. Київська, 9, м.Андрушівка, 

Житомирської області 

Комунальне підприємств 

«Андрушівська центральна 

районна аптека №48» 

Андрушівської міської ради, вул. 

Київська, 9, м.Андрушівка, 

Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 01976944. 

2. Комунальне підприємство 

«Дитячий оздоровчий заклад 

«Чайка»» Андрушівської районної 

ради, вул. Тітова, 42, 

м.Андрушівка, Житомирської 

області 

Комунальне підприємств 

«Дитячий оздоровчий заклад 

«Чайка»» Андрушівської міської 

ради, вул. Тітова, 42, 

м.Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 05531883. 

3. Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської районної ради, 

вул. Тітова, 34, м.Андрушівка, 

Житомирської області 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради, вул. 

Тітова, 34, м.Андрушівка, 

Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 39042509. 

4. Комунальне некомерційне 

підприємство «Андрушівська 

центральна районна лікарня» 

Андрушівської районної ради, 

вул. Тітова, 34, м.Андрушівка, 

Житомирської області 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Андрушівська 

центральна районна лікарня» 

Андрушівської міської ради, вул. 

Тітова, 34, м.Андрушівка, 

Бердичівський район, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ01991547. 
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3. Комунальна установа «Трудовий 

архів» Андрушівської районної 

ради, пл. Т.Г.Шевченка,1, 

м.Андрушівка Житомирської 

області 

Комунальна установа «Трудовий 

архів» Андрушівської міської 

ради, пл. Т.Г.Шевченка,1, 

м.Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 36532853. 

4. Андрушівська районна дитячо-

юнацька спортивна школа 

Андрушівської районної ради, 

вул. Зазулінського, 13 а, 

м. Андрушівка, Житомирської 

області 

Андрушівська районна дитячо-

юнацька спортивна школа 

Андрушівської міської ради, вул. 

Зазулінського, 13 а, 

м. Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 36532895. 

5. Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Станція юних 

техніків» Андрушівської районної 

ради, вул. Київська,19, 

м.Андрушівка, Житомирської 

області 

Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Станція юних 

техніків» Андрушівської міської 

ради, вул. Київська,19, 

м.Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 39598634. 

6. Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Будинок 

дитячої творчості» Андрушівської 

районної ради, вул. Київська, 21, 

м.Андрушівка, Житомирської 

області 

Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Будинок 

дитячої творчості» Андрушівської 

міської ради, вул. Київська, 21, 

м.Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 39598608. 

7. Комунальна установа 

«Андрушівський інклюзивно-

ресурсний центр» Андрушівської 

районної ради, вул. Шкільна, 5, 

м.Андрушівка, Житомирської 

області 

Комунальна установа 

«Андрушівський інклюзивно-

ресурсний центр» Андрушівської 

міської ради, вул. Шкільна, 5, 

м.Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 42416015. 

8. Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Андрушівського району, вул. 

Зазулінського, 5, м.Андрушівка 

Комунальна установа «Центр 

надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради»,  

вул. Зазулінського, 5, 

м.Андрушівка, Бердичівського 

району, Житомирської області. 

Код ЄДРПОУ 13572229. 

9. Андрушівська школа мистецтв, 

вул. Київська, 11, м.Андрушівка 

Андрушівська школа мистецтв 

імені Миколи Максименка, вул. 

Київська, 11, м.Андрушівка, 
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Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 20413419. 

10. Андрушівський районний будинок 

культури, вул. Садова, 2, 

м.Андрушівка 

Андрушівський міський будинок 

культури, вул. Садова, 2, 

м.Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 36532806. 

11. Андрушівська центральна районна 

бібліотека, вул. Київська, 11, 

м.Андрушівка 

Андрушівська міська бібліотека, 

вул. Київська, 11, м.Андрушівка, 

Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 36532770. 

12. Комунальне підприємство 

Андрушівської міської ради 

«Комсервіс», вул. Ярослава 

Мудрого, 67, м.Андрушівка. 

Комунальне підприємство 

Андрушівської міської ради 

«Комсервіс», вул. Ярослава 

Мудрого, 67, м.Андрушівка, 

Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 33967566. 

13. Комунальне підприємство 

Андрушівської міської ради 

«АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ», 

вул. Садова, 9, м.Андрушівка 

Комунальне підприємство 

Андрушівської міської ради 

«АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ», 

вул. Садова, 9, м.Андрушівка, 

Бердичівського району, 

Житомирської області.  

Код ЄДРПОУ 37260069. 

 

 

 

Секретар ради        Ольга ПРОКОПЕНКО 
 


