
У К РА ї 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 №26
від 27 вересня 2022 року

5 чол. 
V —

Членів комісії 
Присутніх "Г — чол.
1. Тарасюк Микола Олександре^
2. Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степа"
4.Гаврилюк Віталій Володимирови 
5 Сирота Костянтин Корнійович
Відсутніх Д  чол.

З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

7 чол.
чол.
чол.
чол.

Запрошені: Волинський С. О., Шафраіркщк

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

., Тригуб О.С.,

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк

Порядок денний
1. Про клопотання щодо передачі функцій замовника об’єкта будівництва “Нове 
будівництво середньої школи по вул. Центральна в селі Гопчиця Погребищенського 
району Вінницької області” до відділу освіти Погребищенської міської ради.
2. Про прийом - передачу до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна.
3. Про передачу в оренду вбудованих нежитлових приміщень адмінбудівлі, 
розташованої за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище (без проведення 
аукціону) для розміщення Погребшценсько ВДВС Вінницького району Вінницької 
області та включення об’єкта нерухомогомайна до Переліку другого типу
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 клопотання щодо передачі функцій замовника об’єкта будівництва “Нове 
будівництво середньої школи по вул. Центральна в селі Гопчиця Погребищенського 
району Вінницької області” до відділу освіти Погребищенської міської ради.
Доп. Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв ’язку, будівництва, комунального



господарства, торгівлі, поЬутового оЬслуговування населення, комплексного розвитку 
та благоустрою населених пунктів.
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ВИРІШИЛИ: Проект рішення Про клопотання щодо передачі функцій замовника об’єкта 
будівництва “Нове будівництво середньої школи по вул. Центральна в селі Гопчиця 
Погребищенського району Вінницької області” до відділу освіти Погребищенської 
міської ради винести на засідання 33 сесії міської ради 8 скликання.

Результати {{ пл
голосування: “ЗА” - У ( {Д ш ь)

“ПРОТИ” - Ц і те- ( )
“УТРИМАЛИСЬ” - ( М  Л0&
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СЛУХАЛИ:
2.Про прийом - передачу до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна.
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.

ВИРІШИЛИ: Проект рішення Про прийом - передачу до комунальної власності 
Погребищенської міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного 
майна винести на засідання 33 сесії міської ради 8 скликання.

Результати ^  V
голосування: “ЗА” - У )

“п р о т и ” - уРе .Ш Щ  -—  )
“УТРИМАЛИСЬ” - ( —  )

СЛУХАЛИ:
З.Про передачу в оренду вбудованих нежитлових приміщень адмінбудівлі, 
розташованої за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище (без проведення 
аукціону) для розміщення Погребищенсько ВДВС Вінницького району Вінницької 
області та включення об’єкта нерухомогомайна до Переліку другого типу.
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.
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ВИРІШИЛИ: Проект рішення Про передачу в оренду вбудованих нежитлових приміщень 
адмінбудівлі, розташованої за адресою: вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище (без 
проведення аукціону) для розміщення Погребищенсько ВДВС Вінницького району 
Вінницької області та включення об’єкта нерухомого майна до Переліку другого типу
винести на засідання 33 сесії міської ради 8 скликання.

Результати
голосування: “ЗА і / )

“ПРОТИ” ^ Же -----)
“у т р и м а л и с ь ” - (

Голова постійної комісії Тарасюк 
Секретар постійної комісії /  В. Гаврилюк
Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії

Погребищенської міської ради 
від 27.09.2022 року №26

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

депутата
Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень
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М. Тарасюк 
В. Гаврилюк

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії



Додаток
до Протоколу засідання постійної комісії 

Погребищенської міської ради 
від 27.09.2022 року №26

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”
3 Плахтій Василь Петрович ПП^ЗамайбуттгЄ’̂ ' ^ ^ л е ь ^ о м іу ії

4 Сирота Костянтин 
Корнійович

ПП “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА 

ЖИТТЯ”

^Член/кбмісії

5 Тарасюк Микола 
Олександрович

ВО “Батьківщина” /  Льодова комісії

Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

М. Тарасюк 
В. Гаврилюк


