
У К РА І Н А 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

П0ГРЕБИЩ ЕНСЫ СА М ІСЬКА 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 №25
від 16 вересня 2022 року

Членів комісії 5 чол.
Присутніх ^3 — 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 3  чол. 
у відпустці —- чол.
хворі ■*—- чол.
з невідомих причин -— чол.

м. Погребище

Запрошені: Волинський С. О., Шафранський П. П., Тригуб О.С., Коріненко В.В.,

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк

орядок денний

1. Про прийом - передачу до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна (кисневі 
концентратори) із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.
Доп. Роздольський І.Г. -  головний лікар комунального підприємства “Погребищенський 
центр первинної медико-санітарної допомоги ’’Погребищенської міської ради.
2. Про надання дозволу на продовження договору оренди комунального майна, яке 
перебуває на балансі управління ЖКГ Погребищенської міської ради без проведення 
аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого майна 
до Переліку першого типу.
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.
3. Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо захисту 
громадян від енергетичного колапсу.



4.Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого комітету 
Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції.
Доп. 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 прийом - передачу до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна (кисневі 
концентратори) із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.
Доп. Роздольський І.Г. -  головний лікар комунального підприємства “Погребищенський 
центр первинної медико-санітарної допомоги”Погребіиценської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: , -
______А ___Д  У ._______________________________________________

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення Про прийом - передачу до комунальної власності Погребищенської 
міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна (кисневі 
концентратори) із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області винести на засідання 33 сесії міської ради 8 скликання.

Результати
голосування: “ЗА” - 3 '  (5/р<ч )

“ПРОТИ”"- {Це м а &
“УТРИМАЛИСЬ” - ( ^

0  & гс£>СО<мх2-гИО **
Ч---- Г -------------------------------

СЛУХАЛИ:
2.Про надання дозволу на продовження договору оренди комунального майна, яке 
перебуває на балансі управління ЖКГ Погребищенської міської ради без проведення 
аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта нерухомого майна 
до Переліку першого типу.
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.

$■ Н . ОиЛА^бЬООО
--------------7--------------------------------

ВИСТУПИЛИ: г

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення Про надання дозволу на продовження договору оренди комунального 
майна, яке перебуває на балансі управління ЖКГ Погребищенської міської ради без 
проведення аукціону, затвердження його незалежної оцінки та включення об’єкта 
нерухомого майна до Переліку першого типу винести на засідання 33 сесії міської ради 8 
скликання.

Результати
голосування: “ЗА” - иД? * (Щгщ )

“ПРОТИ” - ( Не



“УТРИМАЛИСЬ” - {Д всШ * ^
0_ОМХУСО_ ж хи& о

СЛУХАЛИ:
З.Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо захисту 
громадян від енергетичного колапсу.
Доп. 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.

ВИСТУПИЛИ:
сгілА (І £ . ( °

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
захисту громадян від енергетичного колапсу винести на засідання 33 сесії міської ради 8 
скликання.

Результати
голосування:

СЛУХАЛИ:
4.Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого комітету 
Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції.
Доп. 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.

ВИСТУПИЛИ: аЛ Л/с-Є/ Є-Г'Сл Д) 0 . Є .

ВИРІШИЛИ: Проект рішення Про внесення змін та затвердження персонального складу 
виконавчого комітету Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції
винести на засідання 33 сесії міської ради 8 скликання.

Результати
голосування: “ЗА” - 3  {І

“ПРОТИ” - { Д е  л М і4 -
“УТРИМАЛИСЬ” - { / / ’е

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії

Погребищенської міської ради 
від 16.09.2022 року №25

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії 

Погребищенської міської ради 
від 16.09.2022 року №25

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” ^

Се|гретйр комісії
У /  /  /

1
2 Олексієнко Володимир 

Степанович
ПП “УКРАЇНСЬКА 

( І Р А Г Е Г І Я , ^  
ГРО Й СМ А^”̂

г / о і у і і с і —

3 Плахтій Василь Петрович ПП “За м^йбустне”^

4 Сирота Костянтин 
Корнійович

ПП “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-ЗА 

ЖИТТЯ”

Щлрркомісіі

5 Тарасюк Микола 
Олександрович

ВО “Батьківщина” ЛЗолова комісії

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк


