
У К РА I Н А 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії Погребищенської міської ради 8 скликання з питань управління 
комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, 

будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, 
комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів

ПРОТОКОЛ №22
від 29 червня 2022 року м. Погребище

Членів комісії 5 чол.
Присутніх З  — чол.
1. Тарасюк Микола Олександрович
2. Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степанович 
4.Гаврилюк Віталій Володимирович 
5 Сирота Костянтин Корнійович
Відсутніх чол.

З них :
у відрядженні X  чол.
у відпустці — чол.
хворі —- чол.
з невідомих причин -— чол.
Запрошені:

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк

Порядок денний

1. Про внесення доповнень до рішення 20 сесії міської ради 8 скликання від 16 грудня 
2021 року №165-20-8/2028 “Про Положення про порядок надання службових жилих 
приміщень і користування ними, в новозбудованому житловому будинку, який є 
об’єктом права комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади, 
знаходиться на вул. Вінницькій, 17 у м. Погребище, молодим спеціалістам та лікарям 
віком до 35 років КП “Погребищенська центральна лікарня” та КП “Погребищенський 
центр первинної медико-санітарної допомоги” Погребищенської міської ради”.
2. Про внесення доповнень до рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 08 квітня 2021 
року №135-8-8/576 “Про зміни до положення про управління з питань житлово- 
комунального господарства, побутового , торговельного обслуговування, транспорту і 
зв’язку,управління комунальною власністю, містобудування та архітектури 
Погребищенської міської ради”.
Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, 
управління комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний 
архітектор Погребищенської міської ради.
Співдоп. Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною



власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.
СЛУХАЛИ:

І.Про внесення доповнень до рішення 20 сесії міської ради 8 скликання від 16 грудня 
2021 року №165-20-8/2028 “Про Положення про порядок надання службових жилих 
приміщень і користування ними, в новозбудованому житловому будинку, який є 
об’єктом права комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади, 
знаходиться на вул. Вінницькій, 17 у м. Погребище, молодим спеціалістам та лікарям 
віком до 35 років КП “Погребищенська центральна лікарня” та КП “Погребищенський 
центр первинної медико-санітарної допомоги” Погребищенської міської ради”. 
Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, 
управління комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний 
архітектор Погребищенської міської ради.
Співдоп. Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.

ВИРІШИЛИ: проект рішення Про внесення доповнень до рішення 20 сесії міської ради 8 
скликання від 16 грудня 2021 року №165-20-8/2028 “Про Положення про порядок 
надання службових жилих приміщень і користування ними, в новозбудованому 
житловому будинку, який є об’єктом права комунальної власності Погребищенської 
міської територіальної громади, знаходиться на вул. Вінницькій, 17 у м. Погребище, 
молодим спеціалістам та лікарям віком до 35 років КП “Погребищенська центральна 
лікарня” та КП “Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Погребищенської міської ради” винести на засідання 30 сесії Погребищенської міської ради 
8 скликання.

СЛУХАЛИ:
2.Про внесення доповнень до рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 08 квітня 2021 
року №135-8-8/576 “Про зміни до положення про управління з питань житлово- 
комунального господарства, побутового , торговельного обслуговування, транспорту і 
зв’язку,управління комунальною власністю, містобудування та архітектури 
Погребищенської міської ради”.
Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, 
управління комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний 
архітектор Погребищенської міської ради.
Співдоп. Тарасюк М.О. — голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.

ВИРІШИЛИ: проект рішення Про внесення доповнень до рішення 8 сесії міської ради 8 
скликання від 08 квітня 2021 року №135-8-8/576 “Про зміни до положення про 
управління з питань житлово-комунального господарства, побутового , торговельного



обслуговування, транспорту і зв’язку управління комунальною власністю, 
містобудування та архітектури Погребищенської міської ради” винести на засідання ЗО 
сесії Погребищенської міської ради 8 скликання.

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії

Погребищенської міської ради 
від 29.06.2022 року №22

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ , ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ
№п/п Прізвище, ініціали 

депутата
Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень
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Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії 

Погребищенської міської ради 
від 29.06.2022 року №22

Реєстраційний список

постійної комісій Погребищенської міської ради 8 скликання з питань управління 
комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і 

зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового 
обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених

пунктів

№
п/п

Прізвище, ім ’я, по батькові Партійність 
( суб’єкт подання)

Посада в комісії / ”)

1 Гаврилюк Віталій 
Володимирович

ПП “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-ЗА 

ЖИТТЯ”

Секретар комісії

2 Олексієнко Володимир 
Степанович

ПП “УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ, 

ГРОЙСМАНА” Ж Ж Ж  7/
3 Плахтій Василь Петрович ПП “За майбутнє”

/ у '/ /
Член комісії /

4 Сирота Костянтин 
Корнійович

ПП ^ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА 

X  ЖИТТЯ”

Член комісії

^  /
5 Тарасюк Микола 

Олександрович
ВО “Батьківщина” Голова комісії /___ __ іж

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк


