
ПРОТОКОЛ  № 1 

засідання постійної комісії  з питань освіти,  

охорони здоров’я, фізичного виховання,  

культури та соціальної політики 

                          

від  18 листопада 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: Ющинський Ю.В., Бойко В.І., Пашинська Т.В., Сілецька Л.П., 

Цап М.В.  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Ющинський Ю.В. запропонував заступником голови комісії 

обрати Пашинську Тетяну Володимирівну.  

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Пашинську Т.В. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Цап М.В.  запропонував обрати секретарем комісії Бойка 

Володимира Івановича. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії  Бойка В.І. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      Юрій ЮЩИНСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                                      Володимир БОЙКО     
 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  

фізичного виховання, культури та соціальної політики 

                          

від  30 листопада 2020 року 

 



ПРИСУТНІ: Ющинський Ю.В., Пашинська Т.В., Бойко В.І., Сілецька Л.П.  

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого скликання. 

2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської ради. 

3. Про Положення про старосту. 

4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської територіальної  

громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється 

відповідним старостою. 

5. Про затвердження на посади старост Андрушівської  міської ради. 

6. Про затвердження персонального складу  виконавчого комітету міської 

ради. 

7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до Андрушівської  

міської ради. 

8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради та 

сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської  територіальної громади в особі Андрушівської міської 

ради майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Андрушівського району. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради VIII скликання. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Андрушівської  

міської ради восьмого скликання. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:2.Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про постійні 

комісії Андрушівської  міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про старосту. 

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської 

територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів 

здійснюється відповідним старостою. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити населені пункти 

Андрушівської міської територіальної громади, в яких представництво 

інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження на посади старост Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити на посади старост 

Андрушівської  міської ради кандидатури згідно з проектом рішення. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити персональний склад 

виконкому. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради розпочати процедуру реорганізації  

шляхом приєднання до Андрушівської міської ради сільських рад. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради 

та 

сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Винести дане рішення на розгляд сесії ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну 

власність Андрушівської міської  територіальної громади в особі 

Андрушівської міської ради майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Андрушівського району. 

                              Інформує: Прокопенко О.В. – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради створити комісію щодо прийому-

передачі у комунальну власність Андрушівської міської  територіальної 

громади в особі Андрушівської міської ради майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, 

врахувавши пропозицію міського голови Білецької  Г.І. п.3 проєкту рішення 

змінити дату з 25 на 30 грудня.  



Одноголосно 

Голова постійної комісії                                                          Юрій 

ЮЩИНСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                                           Володимир 

БОЙКО     
 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  

фізичного виховання, культури та соціальної політики 

                          

від  21 грудня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: Ющинський Ю.В., Бойко В.І., Дерда В.О., Цап М.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Сергій Демченко – заступник міського голови 

Ольга Прокопенко– секретар ради 

Олег Осадчий – секретар виконкому міської ради 

Ніна Суботенко  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними 

медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік. 

2. Про Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я  на  2021 

рік. 

3. Про Комплексну програму соціального захисту осіб з  інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

4. Про Програму розвитку дошкільної освіти Адрушівської міської ради на 

2021- 2022 роки. 

5. Про Цільову Програму  розвитку обдарованої молоді Андрушівської 

міської ради на 2021 – 2022 роки. 

6. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної  

громади на 2021 рік. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

7.Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 

допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної громади. 



                                  Інформує: Олег Осадчий – секретар виконкому міської 

ради 

8. Про встановлення плати для батьків за харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти Андрушівської 

міської ради. 

                     Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

9. Про міський бюджет Андрушівської міської ради на 2021 рік.  

                     Інформує: Ніна Суботенко  

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Програму забезпечення жителів громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення 

на 2021 рік. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму забезпечення 

жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами 

медичного призначення на 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про Програму фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я  на  2021 рік. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я  на  2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Комплексну програму соціального захисту осіб з  

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Комплексну програму 

соціального захисту осіб з  інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 

2021-2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про Програму розвитку дошкільної освіти Адрушівської 

міської ради на 2021- 2022 роки. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму розвитку 

дошкільної освіти Адрушівської міської ради на 2021- 2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про Цільову Програму  розвитку обдарованої молоді 

Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 роки. 



                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Цільову Програму  

розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021 – 2022 

роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

                                   Інформує: Сергій Демченко – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму зайнятості 

населення Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7.Про затвердження Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

                                  Інформує: Олег Осадчий – секретар виконкому міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про порядок 

надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської 

територіальної громади. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення плати для батьків за харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти 

Андрушівської міської ради. 

                     Інформує:Демченко Сергій Дмитрович – заступник міського 

голови 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради встановити плату для батьків за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної 

середньої освіти Андрушівської міської ради згідно проекту рішення. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про міський бюджет Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                     Інформує: Суботенко Ніна Олексіївна 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити міський бюджет 

Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                          Юрій 

ЮЩИНСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                                           Володимир 

БОЙКО     



 


