
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                 РІШЕННЯ 

 

Перша сесія                                                                  Восьмого скликання 

                                                                                      Третє пленарне засідання 

 

від 02 грудня  2020 року                №9 

 

Про створення комісії щодо прийому-

передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної 

громади в особі Андрушівської міської ради 

майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Андрушівського 

району  

 

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

Україні»,   постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 «Про 

утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2020 року №711-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження  територій територіальних громад Житомирської області», 

враховуючи рішення п’ятдесятої  сесії Андрушівської міської ради сьомого 

скликання від 22.09.2020 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

прав засновника та майна з спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Андрушівського району в комунальну власність Андрушівської 

міської ради», тридцять восьмої сесії Андрушівської районної ради сьомого 

скликання від 25.09.2020 року №20 «Про вихід зі складу засновників  та 

безоплатну передачу прав засновника і майна»,  

міська   рада 

 

ВИРІШИЛА :  

1. Створити комісію щодо прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної громади в особі Андрушівської міської 

ради майна із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста 

Андрушівського району у складі: 
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ГОРКУН  Володимир Іванович -     заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради, голова комісії                                                      
 

КОМІНАРЕЦЬ Антон Олександрович –начальник  загального відділу міської 

ради, заступник  

 

САВЧУК Наталія Анатоліївна    –   головний бухгалтер міської ради, член                                      

комісії 

 

РУДЮК Петро Миколайович  - депутат міської ради,  голова постійної комісії  

з  питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, 

член комісії 
                 
ТКАЧЕНКО Дмитро Вікторович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, член 

комісії  

                 (за посадою)  - директор закладу, який передається, член комісії 

                 (за посадою)  - бухгалтер закладу, який передається, член комісії 

                                   ( згідно з додатком)                

                 

3. Комісії прийом-передачу провести  у відповідності до вимог чинного 

законодавства до 30 грудня 2020 року. 

 

4. Керівникам   установ, підприємств, закладів, права засновника  яких разом із 

закріпленими за ними майном (основними засобами, фондами та 

матеріальними цінностями, статутним капіталом, транспортними засобами), 

правами та обов’язками,  передаються  у комунальну власність Андрушівської 

міської  територіальної громади в особі Андрушівської міської ради внести 

відповідні зміни до установчих документів і подати їх для затвердження на  

сесію Андрушівської міської  ради. 

 

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 

(П.М.Рудюк). 
 

 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток  

до рішення Андрушівської  

міської ради восьмого скликання 

 02 грудня 2020 року №9 

 

СПИСОК 

керівників та  головних бухгалтерів (бухгалтерів, спеціалістів )  установ, 

підприємств, закладів, права засновника  яких разом із закріпленими за ними 

майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями, 

статутним капіталом, транспортними засобами), правами та обов’язками,  

передаються  у комунальну власність Андрушівської міської  територіальної 

громади в особі Андрушівської міської ради із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Андрушівського району 

 

1. Комунальне підприємство «Андрушівська центральна районна аптека 

№48» Андрушівської районної ради, вул. Київська, 9, м.Андрушівка 

Житомирської області:  

в т.ч. структурними підрозділами: Аптека №49, с. Стара Котельня, вул. Миру, 

26/1; Аптека №50, смт. Червоне, пров. Базарний, 6; Аптека №51, с. Яроповичі, 

вул. Київська, 38а; Аптека №53, с. Городківка, вул. Миру, 16; Аптечний пункт 

№3 (при стаціонарі Андрушівської центральної районної лікарні), м. 

Андрушівка, вул. Тітова, 34; Аптечний пункт (при амбулаторії), с. Волиця, вул. 

Житомирська, 54; Аптечний магазин, м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 5: 

МРИГЛОД Ольга Михайлівна  - в.о.завідуючої,  

КОКАРЕВА Лариса Миколаївна - головний бухгалтер.  

 

2. Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» 

Андрушівської районної ради, вул.Тітова, 42, м.Андрушівка Житомирської 

області: 

КИРИЛЮК Надія Вікторівна - в.о.директора,  бухгалтер.   

 

3. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської районної ради, вул.Тітова, 34, 

м.Андрушівка Житомирської області:  

ПАЛАЗЮК Володимир Дмитрович – директор, 

ГОНЧАРЕНКО Аліна Петрівна - головний бухгалтер. 

 

4. Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна  

районна лікарня»  Андрушівської районної ради, вул.Тітова, 34, м.Андрушівка 

Житомирської області:  

ЮЩИНСЬКИЙ Юрій Віталійович -  директор, 

БЕР Катерина Леонідівна  - головний бухгалтер. 
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5. Андрушівська гімназія, вул. 

Шкільна, 3, м.Андрушівка Житомирської області:  

ПТАШНИК  Валентина Володимирівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

6. Андрушівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, вул. Садова, 1, 

м.Андрушівка Житомирської області: 

МЕЛЬНИК Олександр Васильович – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

7. Бровківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Івана Франка, 6, 

с.Бровки Перші Житомирської області: 

ДУМИНСЬКА Тамара Петрівна – директор, 

ІВАНЮК Олена Юріївна -  бухгалтер. 

 

8. Гальчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Ватутіна, 3, 

с.Гальчин Житомирської області: 

САВІЦЬКА Любов Михайлівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

9. Городківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 28, 

с.Городківка Житомирської області: 

МАКОВЕЦЬКА Тамара Михайлівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

10. Зарубинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Першотравнева, 

50, с.Зарубинці Житомирської області: 

ЛАПІНСЬКА Лариса Вікторівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

11. Нехворощанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Центральна, 

25а, с.Нехворощ Житомирської області: 

ГЕТЬМАН Тетяна Іванівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

12. Павелківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Центральна, 1Б, 

с.Павелки Житомирської області: 

ПРИСЯЖНЮК Тетяна Володимирівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

13. Яроповицька загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Житомирська, 

1, с. Яроповичі Житомирської області: 

БРИЛЬ Микола Ананійович – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 
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14. Андрушівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, вул.Ломоносова, 13, м.Андрушівка Житомирської області: 

УЛЬЯНИНСЬКИЙ Василь Іванович – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

15. Антопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, вул. Центральна, 18, 

с.Антопіль Житомирської області: 

СІЛЕЦЬКА Лариса Павлівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

16. Любимівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, вул. Центральна, 74, 

с.Любимівка Житомирської області: 

ПОЛІЩУК Галина Миколаївна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

17. Малоп’ятигірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, вул. Шкільна, 14, 

с.Мала П’ятигірка  Житомирської області: 

КОЛЕСНИЦЬКА  Юлія Францівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

18. Міньковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, вул. Левицького, 44, 

с.Міньківці Житомирської області: 

ТРЕТЯК Олеся Євгеніївна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

19. Мостівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, вул. Окунєва, 25Д, 

с.Мостове Житомирської області: 

ЛІВАНДОВСЬКИЙ  Борис Петрович – т.в.о. директора, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

20. Андрушівська школа мистецтв, вул. Київська, 13, м.Андрушівка 

Житомирської обл.: 

ЯРЕМЧУК Ольга Вікторівна – директор, 

АНДРУШКО Неля Іванівна - головний бухгалтер. 
  

21. Андрушівський  районний Будинок культури, вул.Садова, 2, 

м.Андрушівка Житомирської обл.: 

РУДНИЦЬКА Наталія Іллівна – директор районного будинку культури,  

АНДРУШКО Неля Іванівна - головний бухгалтер. 

 

22. Андрушівська центральна районна бібліотека, вул. Київська, 11, 

м.Андрушівка Житомирської обл.: 

ШПАКІВСЬКА Неля Володимирівна – директор, 

АНДРУШКО Неля Іванівна - головний бухгалтер. 
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23. Комунальна установа «Трудовий 

архів» Андрушівської районної ради, пл. Т.Г.Шевченка, 1, м.Андрушівка 

Житомирської обл.: 

ДЯЧЕНКО Володимир Михайлович – начальник. 

 

24. Андрушівська районна дитячо-юнацька спортивна школа Андрушівської 

районної ради,вул.. Зазулінського, 13а, м.Андрушівка Житомирської обл.: 

БЕРЛАДИН Іван Миколайович – директор, 

ПАНТЕЛЕЙЧУК Любов Пилипівна – спеціаліст І категорії.  

 

25. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» 

Андрушівської районної ради, вул. Київська, 19, м.Андрушівка Житомирської 

обл.: 

ГОРКУН Василь Васильович – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

26. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої 

творчості» Андрушівської районної ради, вул. Київська, 21, м.Андрушівка 

Житомирської обл.: 

ТОМАШЕВСЬКА  Людмила Броніславівна – директор, 

ВАЛЬЧУК Людмила Василівна – головний бухгалтер сектору освіти. 

 

27. Комунальна установа «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської районної ради, вул. Шкільна, 5,  м.Андрушівка Житомирської 

обл.: 

ЦАП Ірина Степанівна – директор, 

АТАМАНСЬКА Леся Борисівна -  бухгалтер. 

 

28.  Будівлі, що знаходяться на балансі Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Андрушівського району за 

адресою:  м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 5: 

ПОДІК Ніла Василівна – директор Територіального центру соціального 

обслуговування, 

КОЙДА Ірина Сергіївна – головний бухгалтер. 

 

29. Будівлі, що знаходяться на балансі Андрушівського відділення поліції 

Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Житомирській області за адресою: м.Андрушівка, вул. Київська, 88: 

ПРОКОПЧУК Олександр Володимирович - начальник   Андрушівського 

відділення поліції  Бердичівського відділу поліції    ГУНП в Житомирській 

області. 

 

30. Нерухоме майно, основні засоби, матеріальні цінності, транспортні засоби, 

які знаходяться на балансі Андрушівської районної ради, в тому числі наступні 

об’єкти нерухомого майна: адмінбудинок за адресою: м. Андрушівка,             

пл. Т.Г.Шевченка, 1; теплогенераторна за адресою: м. Андрушівка,                  
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пл. Т.Г. Шевченка, 1А; гаражі за 

адресою:  м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 5А; гаражі за адресою: м. 

Андрушівка, вул. Зазулінського, 5Б : 

ЛІНЕЦЬКА Інна Вікторівна - головний бухгалтер Андрушівської районної 

ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                     Ольга ПРОКОПЕНКО  


