
УКРАЇНА
ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства, земельних відносин та охорони природи

ПРОТОКОЛА  
засідання постійної комісії

від «10» грудня 2015р.
Початок роботи 14 год. 30 хв.

м. Жмеринка

Присутні: голова комісії-Жшшщьшм  А. А.. 
секретар комісії-  Пащук О.В.

члени комісії: Бігас В.Д., Кожухар В.В., Повишев В. Л. та депутати міської 
ради Мороз В. Б., Ніколайчук С.В., Заморський Ю.И..

Відсутні: Кубай В.В.,Сокуренко Ю.В..

Запрошені: начальник організаційного відділу виконкому Жмеринської 
міської ради Попік 1. А., начальник управління ЖКГ міської ради Романюк 
О.М., інспектор відділу з питань цивільного захисту Захарчук М. В., 
начальник Жмеринського районного сектору Головного управління ДСНС 
України у Вінницькій області Миронюк В.С., начальник відділу земельних 
ресурсів Пилявець Р.Є..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд питань, що виносяться на чергову 2 сесію міської ради 7 

скликання.
1.1. Про план роботи Жмеринської міської ради на 2016р.

Доповідає: Попік І. А., начальник організаційного відділу 
виконкому Жмеринської міської ради.

1.2. Про затвердження Програми «З комплексного благоустрою міста 
Жмеринка на 2016-2021 р.р».

Доповідає: Романюк О. М., начальник управління житлово- 
комунального господарства

1.3. Про надання дозволу на безоплатну передачу в тимчасове 
користування (позичку) мережі каналізації (водовідведення) на мікрорайоні 
«Заріччя» в м. Жмеринка.

Доповідає: Романюк О. М., начальник управління житлово- 
комунального господарства

1.4. Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління 
житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради 
на баланс міського комунального підприємства «Енергоресурс» основних 
засобів.

Доповідає: Романюк О.М., начальник управління житлово-
комунального господарства
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1.5. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального 
господарства Жмеринської міської ради на передачу з балансу управління 
на баланс та в господарське відання комунального підприємства 
«Жмеринкакомунсервіс» квартири №22 по вул.. Ш.Франка, буд. №76.

Доповідає: Романюк О.М., начальник управління житлово- 
комунального господарства

1.6. Про затвердження Програми діяльності квартальних комітетів 
міста на 2016 рік.

Доповідає: Попік І. А., начальник організаційного відділу 
виконкому Жмеринської міської ради

1.7. Про внесення змін до "Програми поліпшення техногенної та 
пожежної безпеки, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно - 
рятувальної служби цивільного захисту в м. Жмеринка на період до 2015 
року», затвердженої в новій редакції рішенням 27 міської сесії 6 скликання 
від 19 жовтня 2012 року №446.

Доповідає: Миронюк В.С., начальник Жмеринського районного 
сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

1.8. Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного 
захисту Жмеринської міської ради.

Доповідає: Захарчук М. В., інспектор відділу з питань
цивільного захисту.

1.9. Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору 
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурсних засадах.

Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів
1.10. Про надання земельних ділянок в оренду.

Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів
1.11. Про надання дозволів на розробку документації із землеустрою.

Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсі
1.12. Про встановлення особистого сервітуту на використання 

земельних ділянок комунальної власності.
Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів

1.13. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів

1.14. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення.

Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів
1.15. Про затвердження переліку ділянок, шо підлягають продажу та 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення.

Доповідає: Пилявець Р.Є., начальник відділу земельних ресурсів
1.16. Про внесення змін до статуту міського комунального 

підприємства «Енергоресурс», затвердженого рішенням 32 сесії 6 скликання 
міської ради від 26 квітня 2013 року №580.

Доповідає: Житницький А.А., начальник міського комунального 
підприємства «Енергоресурс».

Виступили:
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Депутат міської ради Кожухар В.В. запропонував звернутися до 
обласних депутатів, щодо виділення коштів на будування КМС по вул.. 
Шевченко для закінчення робіт щодо каналізування мікрорайону Корчівка 
пропозицією.

Голосували «за» - 5; «проти» - 0\ «утрималось» - 0.

Вирішили:
1 ■ Винести на розгляд 2 чергової сесії міської ради 7 скликання проекти 

рішень:
1.1. Звернення до обласних депутатів, щодо виділення коштів на 

будування КМС по вул.. Шевченко для закінчення робіт щодо каналізування 
мікрорайону Корчівка пропозицією.

1.2. Про план роботи Жмеринської міської ради на 2016р.
1.3. Про надання дозволу на безоплатну передачу в тимчасове 

користування (позичку) мережі каналізації (водовідведення) на мікрорайоні 
«Заріччя» в м. Жмеринка.

1.4. Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління 
житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради 
на баланс міського комунального підприємства «Енергоресурс» основних 
засобів

1.5. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального 
господарства Жмеринської міської ради на передачу з балансу управління 
на баланс та в господарське відання комунального підприємства 
«Жмеринкакомунсервіс» квартири №22 по вул.. Ш.Франка, буд. №76.

1.6. Про затвердження Програми діяльності квартальних комітетів 
міста на 2016 рік.

1.7. Про внесення змін до "Програми поліпшення техногенної та 
пожежної безпеки, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно- 
рятувальної служби цивільного захисту в м. Жмеринка на період до 2015 
роїл"», затвердженої в новій редакції рішенням 27 міської сесії 6 скликання 
від 19 жовтня 2012 року №446.

1.8. Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного 
захисту Жмеринської міської ради.

1.9. Про внесення змін до складу комісії з конкурсного відбору 
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурсних засадах.

1.10 .Про надання земельних ділянок в оренду (з доповненнями).
1.11. Про надання дозволів на розробку документації із землеустрою 

(з доповненнями).
1.12. Про встановлення особистого сервітуту на використання 

земельних ділянок комунальної власності ( з доповненнями).
1.13. Про затвердження технічної документації із землеустрою (з 

доповненнями).
1.14. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення (з доповненнями).
1.15. Про затвердження переліку ділянок, що підлягають продажу та 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення (з доповненнями).



1.16. про внесення змін до статуту міського комунального 
підприємства «Енергоресурс», затвердженого рішенням 32 сесії 6 скликання 
міської ради від 26 квітня 2013 року №580 (з доповненнями).

Голосували: «за» - 5; «проти» -  не має; «утрималось» - не має.

1.17. Про затвердження Програми «З комплексного благоустрою міста 
Жмеринка на 2016-2021 р.р». - дану програму не виносити, направити на 
доопрацювання.
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Голосували: «за» - 5; «проти» - не має; «утрималось» - не має.

Голова комісії

Секретар комісії

А.А.Житницький

О.В.Пащук


