
Україна
Вінницька область 
В і нни ць ки й рай о н

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії міської ради з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 

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

ПРОТОКОЛ

Від «17» листопада 2022 року 9.00

Членів комісії 5 чол.
Присутніх Д  чол.:
1. Тарасюк Микола Олександрович
2. Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степанович
4, Гаврилюк Віталій Володимирович
5. Сирота Костянтин Корнійовнч

Відсутніх ~~ чол.
З них :
у відрядженні — чол.
у відпустці ~ чол.
хворі - чол.
з невідомих причин -  чол.

Запрошені: Волинський С. О., Шафранськмй П. П., Т'ригуб О.С., Коріненко В.В., 
Недошовенко О.В, Лабенко Є.М.

Голова комісії М Тарасюк
Секретар В.Гаврнлюк

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.Про проведення незалежного фінансового аудиту комунальних підприємств 

Погребнщенської міської ради.
Доп.Недошовенко О.В. -  начальник фінансового управління міської ради.

2. Про внесення та затвердження змін до Статуту Комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребнщенської міської ради 
Вінницького району Вінницької області і викладення його у новій редакції.

Доп. Лабенко Є.М. -  директор К'У «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребнщенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.

3. Про продовження договору оренди комунального майна від 0 2 січня 2020 року 
№06-20 без проведення аукціону га включення об’єкта нерухомого майна до Переліку 
другого типу.
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4. Про передачу на баланс Погребнщенської міської ради корпусу 
дитячого відділення комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» 
Погребнщенської міської ради Вінницького району Вінницької області за адресою вул. 
П.Тичини, 54, м. Погребище Вінницької області.

5. Про передачу нежитлової адміністративної будівлі, розміщеної за адресою: вул. Б. 
Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на баланс комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребнщенської міської ради Вінницького району Вінницької 
області.

6. Про прийняття до комунальної власності Погребнщенської міської територіальної 
громади окремого індивідуально визначеного майна (кисневі концентратори) із спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7. Про прийняття до комунальної власності Погребнщенської міської територіальної 
громади окремого індивідуально визначеного майна - спеціалізованих легкових 
автомобілів СКС Ги)8_ПС-2020 із спільної комунальної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області.

Дон. Коріпенко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв 'язку, управління комунальною 
власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор Погребнщенської міської 
ради.

СЛУХАЛИ:
І.Про проведения незалежного фінансового аудиту комунальних підприємств 

Погребнщенської міської ради.
Доп. Недошовенко О.В. -  начальник фінансового управління міської ради.

ВИСТУПИЛИ: ^
сії. </)., ілдмлл/ ундгл І і  Р-_____________

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про проведення незалежного фінансового аудиту комунальних підприємств 
Погребнщенської міської ради»

і  /гоДН/ЗЛо /?И/-сДс:Ог(Д 36 Ґ  2  /-у //у/ / ?  и Кп 
/  <Т<7 (

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович ^  
Плахті й Василь Петрович т П
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
2.Про внесення та затвердження змін до Статуту Комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребнщенської міської ради Вінницького району Вінницької 
області і викладення його у новій редакції.

Доп. Лабенко Є.М. -  директор КУ «Погребищенський територіапьиий центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» -Погребнщенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області.
ВИСТУПИЛИ:

^  ________________________________________________________________



з
ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про внесення та затвердження змін до Статуту Комунальної установи 
«Погребигценський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області і викладення 
його у новій редакції» винести на засідання 35 сесії Погребищенської міської ради 8 
скликання

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович /
Плахтій Василь Петрович £
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
З.ГІро продовження договору оренди комунального майна від 0 2 січня 2020 року №06- 
20 без проведення аукціону та включення об’єкта нерухомого майна до Переліку другого 
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.
ВИСТУПИЛИ:

7/  Ґ  7 -

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про продовження договору оренди комунального майна від 0 2 січня 2020 
року №06-20 без проведення аукціону та включення об’єкта нерухомого майна до Переліку 
другого типу» винести на засідання 35 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання

М , ІКС МріЯЖл, вЛЖ
”  г а д  К  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович ДВі-
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
4.Про передачу на баланс Погребищенської міської ради корпусу дитячого відділення 
комунального підприємства «Погребнщенська центральна лікарня» Погребищенської 
міської ради Вінницького району Вінницької області за адресою вул. П.Тичини, 54, м. 
Погребище Вінницької області.
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
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ради.
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про передачу на баланс Погребищенської міської ради корпусу дитячого 
відділення комунального підприємства «Погреби щєнська центральна лікарня»
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області за адресою вул. 
П.Тичини, 54, м. Погребище Вінницької області» винести на засідання 35 сесії
Погребищенської міської ради 8 скликання

І ЇР  //уоУі£/?АЄ/
ТГ /  Vх ( /

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович £<? 
Плахтій Василь Петрович 
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович
Сирота Костянтин Корнійович

4 2̂-

СЛ УХАЛИ:
5.Про передачу нсжитлової адміністративної будівлі, розміщеної за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на баланс комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької 
області.
Доп.Коріиенко В.В. - начальник управління з питань -житлово-комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв 'язку, управління комунальною 
власністю, містобудування та архітектури - головинії архітектор Погребищенської міської 
ради.
ВИСТУПИЛИ: _  _

€/Ш ґм У /іД Ш  р и /у  У /- /і , /л и Д /Д /Д в С  _

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про передачу нежитлової адміністративної будівлі, розміщеної за адресою: 
вул. Б. Хмельницького, 75, м. Погребище, Вінницької області на баланс комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» винести на 
засідання 35 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання

т # - /  Г  (
с5$  т / у  /  д и л і/ гд ід р

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович ^ &
Плахтій Василь Петрович ДЛІ-
Олексієнко Володимир Степанович Л Л  
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович у ХУ-



6. Про прийняття до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна (кисневі 
концентратори) із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області
Дон.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.
ВИСТУПИЛИ:

5

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про прийняття 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 35 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович Дбм 
Плахтій Василь Петрович 
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

7. Про прийняття до комунальної власності Погребищенської міської територіальної 
громади окремого індивідуально визначеного майна - спеціалізованих легкових 
автомобілів СКС КО8_ПС-202() із спільної комунальної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області.
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.
ВИСТУПИЛИ:

/ . а и к Д і с и /  і7 / , ІЇ/.

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про прийняття до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна - спеціалізованих 
легкових автомобілів СКС ГШ8_ПС-2020 із спільної комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області» винести на засідання 35 сесії Погребищенської 
міської ради 8 скликання 
____Ш М Г К П .Г П У  ДД?

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович
Плахтій Василь Петрович
Олексієнко Володимир Степанович Д-Я-

аврилюк Віталій Володимирович ^/ч



Сирота Костянтин Корнійович
6

Голова комісії 

Секретар комісії

Тарасюк М.О. 

Г’аврилюк В.В.
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Додаток
до протоколу № сУУзасідання постійної комісії

від 17.1 1.2022 р.

9.00

РЕЄСТРАЦІЙIIИЙ СПИСОК
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

Л'о
з/
п

Прізвище, ш  'я, 
по батькові

Партійність 
(суб "ект поданняу

Посада в 
комісії

Телефон Хто прийняв 
повідомлення

Особистії 
й підіпре

1 Тарасюк Микола 
Олександрович

ВО
«Батьківщина»

Г олова 
комісії

0971979738 особисто
У У  д

2 Гаврилюк
Віталій
Володимирович

ПП
«ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-  
ЗА ЖИТТІ!»

Член
комісії

0970549056 особисто X

о Олексієнко
Володимир
Степанович

ПП
«УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА»

Член
комісії

0673973245 особисто

4 Плахті й
Василь
Петрович

ПП «За майбутнє» Член
комісії

0685255353 особисто

1Ж У ,
5 Сирота

Костянтин
Кориіповнч

ПП
«ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-  
ЗА ЖИТТЯ»

Член
комісії

0984401511 особисто

щ

Голова комісії Тарасюк М.О.

Недошовенко О.В.- 
Лабенко Є.М- 
Коріненко В.В,-


