
ПРОТОКОЛ  № 32 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  13 січня 2023 року 

 

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

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.  

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про передачу КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» функції 

замовника з реалізації робіт по будівництву «Капітальний ремонт 

водопровідних мереж та споруд в с.Нехворощ, Андрушівського району, 

Житомирської області. Коригування» 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

2. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про затвердження Завдання на розроблення Комплексного плану 

просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної 

громади.   

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Земельні питання. 

                                                           Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –  

                    начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

5. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента України 

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО про застосування права вето щодо прийнятого 

Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності». 

                                                                Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –  

секретар ради 

Одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: 1. Про передачу КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» 

функції замовника з реалізації робіт по будівництву «Капітальний ремонт 

водопровідних мереж та споруд в с.Нехворощ, Андрушівського району, 

Житомирської області. Коригування» 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на розроблення 

детального плану території земельної ділянки. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Завдання на розроблення Комплексного 

плану просторового розвитку території Андрушівської міської територіальної 

громади.   

Інформує: Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу 

 комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 4. Земельні питання. 

                                                           Інформує: Наталія Михайлівна Байбула –  

                     начальник  відділу земельних відносин та екології міської ради 

ВИСТУПИЛИ: При обговоренні питання про передачу в оренду земельних 

ділянок  для ТОВ «ДЕЛЬТА» та ТОВ «ДЖИСТОУН», виступив депутат 

Гальоса В.П., який вніс пропозицію збільшити орендну плату для даних 

підприємств з 5% до 8 % річних.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень з 

внесеними пропозиціями. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 



СЛУХАЛИ: 5. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до 

Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО про застосування права вето 

щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності». 

                                                                Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –  

секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                                 Петро РУДЮК    

 

Секретар комісії                                                                        Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


