
 

ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  22 лютого 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М.,  Гулий А.В., Мельник Н.І., Гальоса В.П., Завацький 

А.Ф., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови  

Сергій Демченко– заступник міського  голови  

Ольга Прокопенко – секретар міської ради  

Олег Осадчий –секретар виконкому 

Антон Комінарець – начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради 

Михайло Ляшук– начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

міської ради  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Горкун В.І. запропонував включити до порядку денного 

питання: 

1. Про прийняття та передачу об’єкта незавершеного будівництва, 

визначення замовником виконання робіт по будівництву КП Андрушівської 

міської ради “Комсервіс». 

 Інформує: Володимир Горкун– заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунального майна та 

передачу майна в оренду. 

3. Про затвердження акту прийому-передачі майна у комунальну власність 

Станишівської територіальної громади. 

4. Про реорганізацію комунального підприємства Андрушівської міської 

ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом  приєднання. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1.Про Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 

власності. 

 Інформує: Володимир Горкун– заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунального майна та 

передачу майна в оренду. 

Інформує: Антон Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 



3. Про реорганізацію комунального підприємства Андрушівської міської 

ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом  приєднання. 

Інформує: Олег Осадчий –секретар виконкому 

4. Про затвердження акту прийому-передачі майна у комунальну власність 

Станишівської територіальної громади. 

                          Інформує: Володимир Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

5.Про передачу шкільного автобуса. 

 Інформує: Сергій Демченко– заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

6. Про надання згоди на прийняття майна. 

Інформує: Сергій Демченко  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

7. Про утворення комісії по розгляду земельних спорів та інших звернень, які 

потребують вивчення на місцевості на території Андрушівської міської 

територіальної громади. 

 Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради 

 

8.Про типову угоду про соціальне партнерство. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради  

9. Про прийняття та передачу об’єкта незавершеного будівництва, 

визначення замовником виконання робіт по будівництву КП Андрушівської 

міської ради “Комсервіс». 

 Інформує: Володимир Горкун– заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

10.Земельні питання. 

 Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про Положення про порядок призначення на посади та 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що 

належать до комунальної власності. 

 Інформує: Володимир Горкун– заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИСТУПИЛИ: Завацький А.Ф. вніс рекомендацію приймати директорів 

комунальних підприємств та установ  за результатами конкурсного відбору. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про порядок 

призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, 

установ, організацій, що належать до комунальної власності зі змінами. 

 «За» - 5, «Проти» - 0, «Утримався» -1 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів 

комунального майна та передачу майна в оренду. 

Інформує: Антон Комінарець – начальник відділу  



комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна та передачу майна в оренду. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  3. Про реорганізацію комунального підприємства 

Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом  

приєднання. 

Інформує: Олег Осадчий –секретар виконкому 

ВИСТУПИЛИ: Пашинська Т.В., Завацький А.Ф. висловили своє 

незадоволення щодо об’єднання даних підприємств мотивувавши, що 

причини для цього – відсутні.  

ВИРІШИЛИ: Дане питання винести на розгляд сесії ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження акту прийому-передачі майна у комунальну 

власність Станишівської територіальної громади. 

                          Інформує: Володимир Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити акт прийому-передачі 

майна у комунальну власність Станишівської територіальної громади. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5.Про передачу шкільного автобуса. 

 Інформує: Сергій Демченко– заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати шкільний автобус до 

Зарубинецького ліцею. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання згоди на прийняття майна. 

Інформує: Сергій Демченко  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати згоду на прийняття майна. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про утворення комісії по розгляду земельних спорів та інших 

звернень, які потребують вивчення на місцевості на території Андрушівської 

міської територіальної громади. 

 Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради утворити комісію по розгляду 

земельних спорів та інших звернень, які потребують вивчення на місцевості 

на території Андрушівської міської територіальної громади. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8.Про типову угоду про соціальне партнерство. 

Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити типову угоду про 

соціальне партнерство. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про прийняття та передачу об’єкта незавершеного 

будівництва, визначення замовником виконання робіт по будівництву КП 

Андрушівської міської ради “Комсервіс». 

 Інформує: Володимир Горкун– заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Дане питання винести на розгляд сесії ради. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Земельні питання. 

 Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М., Завацький А.Ф., Мельник Н.І.  підтримали 

пропозицію Ольги Прокопенко – відмовити у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у 

власність Хрещенюку Б.І. та Хрещенюк В.В. в зв’язку з тим, що дані 

земельної ділянки відносяться до земель загального користування 

(громадські пасовища).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Петро РУДЮК  

 

Секретар комісії                                                                     Наталія МЕЛЬНИК  

    
 


