
ПРОТОКОЛ  № 24 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  27 травня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ:  Рудюк П.М.,  Дущенко В.В., Гулий А.В., Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун В.І. – заступник голови з питань діяльності виконавчих 

органів; 

Ляшук М.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської 

ради; 

Байбула Н.М. – начальник відділу земельних відносин та екології міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М., який повідомив, що секретар постійної комісії 

Мельник Н.І. відсутня, та запропонував обрати секретарем на дане 

засідання Янчук Світлану Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання  Янчук С.В. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

1. Про реорганізацію комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом приєднання. 

                                                             Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

                                  заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 

2. Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади в особі Андрушівської міської 

ради об’єкта незавершеного будівництва «Витрати по будівництву заводу 

біомінеральних добрив» від ДП «Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація». 

                                               Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                  начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

3. Земельні питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. . Про реорганізацію комунального підприємства Андрушівської 

міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом приєднання. 

                                                             Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

                                  заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 



 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну 

власність Андрушівської міської територіальної громади в особі 

Андрушівської міської ради об’єкта незавершеного будівництва «Витрати по 

будівництву заводу біомінеральних добрив» від ДП «Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація». 

                                               Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                  начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Земельні питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                            Петро РУДЮК    

 

Секретар засідання                                                                   Світлана ЯНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


