
ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  16 серпня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ:  Гулий А.В., Мельник Н.І., Гальоса В.П., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Демченко С.Д. – заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів, Комінарець А.О. - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради, Байбула Н.М. – 

начальник відділу земельних відносин та екології міської ради, Кондратюк 

О.В. – начальник відділу з питань надання адміністративних послуг. 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про надання дозволу Андрушівському міському центру розвитку дитини 

«Дюймовочка» на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термосанації будівлі. 

                    Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

2. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про прийняття пішохідного мосту 

у комунальну власність Андрушівської міської ради та передачу його на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

3. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про надання згоди на прийняття 

майна». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

з питань надання адміністративних послуг міської ради 
 

4. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

СЛУХАЛИ:1 Про надання дозволу Андрушівському міському центру 

розвитку дитини «Дюймовочка» на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на проведення термосанації будівлі. 

                    Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 
 



 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл Андрушівському 

міському центру розвитку дитини «Дюймовочка» на виготовлення проєктно-

кошторисної документації на проведення термосанації будівлі. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про прийняття 

пішохідного мосту у комунальну власність Андрушівської міської ради та 

передачу його на баланс комунального підприємства Андрушівської міської 

ради «Комсервіс». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення восьмої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про 

прийняття пішохідного мосту у комунальну власність Андрушівської міської 

ради та передачу його на баланс комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс». 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3.  Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про надання згоди на 

прийняття майна». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

з питань надання адміністративних послуг міської ради 
 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення шостої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про 

надання згоди на прийняття майна». 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.  Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

ВИСТУПИЛИ: При розгляді блоку питань по наданню дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення ділянок , з метою передачі у власність 

по селі Антопіль, депутат Гальоса В.П. вніс пропозицію, при зверненні нових 

заявників по даному населеному пункту надавати дозвіл на ділянки в розмірі 

0,10 га. Депутати підтримали дану пропозицію. 

При розгляді питання про припинення дії договору оренди та передачу в 

оренду земельної ділянки Тимошину Олександру Івановичу  , депутатом 

Гальсою В.П. внесена пропозиція зменшити орендну плату з 5% на 4 %. Дана 

зміна отримала одноголосну підтримку. 



 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проекти рішень з 

урахуванням пропозицій. 

Одноголосно 

   

   

 

Заступник голова постійної комісії                                      Анатолій ГУЛИЙ    

 

Секретар комісії                                                                     Наталія МЕЛЬНИК 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

від 16 серпня 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. 

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 години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про надання дозволу Андрушівському міському центру розвитку дитини 

«Дюймовочка» на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термосанації будівлі. 



                    Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 
 

 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл Андрушівському 

міському центру розвитку дитини «Дюймовочка» на виготовлення проєктно-

кошторисної документації на проведення термосанації будівлі. 

                     

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                               Наступне  питання: 

2. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про прийняття пішохідного мосту 

у комунальну власність Андрушівської міської ради та передачу його на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

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 рішення восьмої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про 

прийняття пішохідного мосту у комунальну власність Андрушівської міської 

ради та передачу його на баланс комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

              Наступне  питання: 

 



3. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про надання згоди на прийняття 

майна». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

з питань надання адміністративних послуг міської ради 
 

 

  

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення шостої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про 

надання згоди на прийняття майна». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                      Наступне  питання: 

 

4. 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 

 

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  

 

16 серпня 2021 року 

 

1. Про надання дозволу Андрушівському міському центру розвитку дитини 

«Дюймовочка» на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термосанації будівлі. 

                    Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

2. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №2 «Про прийняття пішохідного мосту 

у комунальну власність Андрушівської міської ради та передачу його на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

3. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 №8 «Про надання згоди на прийняття 

майна». 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк – начальник відділу  

З питань надання адміністративних послуг міської ради 
 

4. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 

 

 

 


