
 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  20 липня 2021 року 

 

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

Завацький А.Ф. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Г.І.  – міський голова, Прокопенко О.В – секретар 

міської ради , Комінарець А.О. - начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради, Байбула Н.М. – начальник відділу 

земельних відносин та екології міської ради, Подік Н.В. – директор КУ «Центр 

надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1.Про затвердження актів прийому-передачі, списання майна  Любимівської   

гімназії.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

2.Про передачу майна у комунальну власність Волицької сільської ради. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

3. Про внесення змін до положення про відділ комунальної власності, 

містобудування  та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

4. Про розроблення проекту змін до детального плану території. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунального майна 

Андрушівської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

через проведення аукціону. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

6. Про надання згоди на списання комунального майна. 

                          Інформує : Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр 

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

 

 



 

7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

8. Про перейменування вулиці та провулку у м.Андрушівка. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження актів прийому-передачі, списання майна  

Любимівської   гімназії.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити акти прийому-передачі, 

списання майна Любимівської гімназії. 

Одноголосно 

  СЛУХАЛИ:2. Про передачу майна у комунальну власність Волицької 

сільської ради. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

  ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати майно у комунальну 

власність Волицької сільської ради. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:3. Про внесення змін до положення про відділ комунальної 

власності, містобудування  та архітектури апарату Андрушівської міської ради 

та її виконавчого комітету. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  внести зміни до положення про відділ 

комунальної власності, містобудування  та архітектури апарату Андрушівської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:4. Про розроблення проекту змін до детального плану території. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  розробити проект змін до детального 

плану території. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:5. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів 

комунального майна Андрушівської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду через проведення аукціону. 

 

 



Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  внести зміни до Переліку першого 

типу об’єктів комунального майна Андрушівської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду через проведення аукціону. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:6. Про надання згоди на списання комунального майна. 

                          Інформує : Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр 

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  надати згоду на списання 

комунального майна, автомобіля марки ВАЗ 2121-Нива, 1992 року випуску. 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:7. Земельні питання 

                          Інформує : Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  затвердити дані проекти рішень. 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:8. Про перейменування вулиці та провулку у м.Андрушівка. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  перейменувати вулицю та провулок у 

м. Андрушівка з назви Карла Маркса на Західна (Західний). 

 

«За» - 4         «Проти» - 1 (Рудюк)   «Утримався» -0. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Петро РУДЮК 

 

Секретар комісії                                                                     Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  від 20 липня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

 засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На  засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Спільне засідання оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДОДАЄТЬСЯ) 

 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по питаннях  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

 Засідання комісії закінчити в півгодини. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про затвердження актів прийому-передачі, списання майна  Любимівської   

гімназії.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 



     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити акти прийому –передачі, 

списання майна Любимівської гімназії Андрушівської міської ради. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                               Наступне  питання: 

2.Про передачу майна у комунальну власність Волицької сільської ради. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради наадти дозвіл КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 

передачу телемедичного обладнання 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

              Наступне  питання: 

 

3. Про внесення змін до положення про відділ комунальної власності, 

містобудування  та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету. 
Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та 

архітектури міської ради 

  

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до положення про 

відділ комунальної власності, містобудування  та архітектури апарату 

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету. 



 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                      Наступне  питання: 

 

4. Про розроблення проекту змін до детального плану території. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу    

                    комунальної власності, містобудування та архітектури міської 

ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради розробити проект змін до 

детального плану території. 
 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                        Наступне  питання: 

5. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунального майна 

Андрушівської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

через проведення аукціону. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу  

         комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Переліку першого 

типу об’єктів комунального майна Андрушівської міської територіальної 

громади для передачі майна в оренду через проведення аукціону. 

 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 



Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                        Наступне  питання: 

 

6. Про надання згоди на списання комунального майна. 

                          Інформує : Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр 

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл КУ «Центр надання 

соціальних послуг Андрушівської міської ради» на списання майна. 
 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне  питання: 

 

 

7. Земельні питання. 

                                Інформує: Наталія Михайлівна Байбула - начальник  

                                відділу земельних відносин та екології міської ради 

 
 

  

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

                        Наступне  питання: 

 



 

8. Про перейменування вулиці та провулку у м.Андрушівка.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської 

ради 

 
 

  

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради перейменувати вулицю та провулок 

у м. Андрушівка. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин  

 

20 липня 2021 року 

 

1.Про затвердження актів прийому-передачі, списання майна  Любимівської   

гімназії.  

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

2.Про передачу майна у комунальну власність Волицької сільської ради. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

3. Про внесення змін до положення про відділ комунальної власності, 

містобудування  та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

4. Про розроблення проекту змін до детального плану території. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунального майна 

Андрушівської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

через проведення аукціону. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

6. Про надання згоди на списання комунального майна. 

                          Інформує : Ніла Василівна Подік – директор КУ «Центр 

                                     надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 

7. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

8. Про перейменування вулиці та провулку у м.Андрушівка. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

 

 



 


