
ПРОТОКОЛ  № 1 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  18 листопада 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Лапченко В.С., Святюк Є.П., Мельник О.В.,  

Сушко М.Г., Ольхович С.Й. 

 

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: Ткаченко Д.В. запропонував заступником голови комісії 

обрати Святюка Євгенія Петровича.  

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Святюка Є.П. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. запропонував обрати секретарем комісії 

Мельника Олександра Вадимовича. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії  Мельника О.В. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК     
 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  30 листопада 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Святюк Є.П., Мельник О.В.,  Лапченко В.С., 

Сушко М.Г., Гальоса В.П. 



 

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. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого 

скликання. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Андрушівської  

міської ради восьмого скликання. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про постійні 

комісії Андрушівської  міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. вніс пропозицію на сесії ради  надати 

роз’яснення по вчиненню нотаріальних дій старостами. 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради проводити голосування на посади 

старост за кожну кандидатуру окремо. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити персональний склад 

виконкому. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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. виключити дату з 22 

грудня та  



Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК     
 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  21 грудня 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Святюк Є.П., Мельник О.В.,  Лапченко В.С., 

Сушко М.Г., Гальоса В.П. 

 

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. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

Одноголосно 



 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської  міської ради восьмого 

скликання. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Андрушівської  

міської ради восьмого скликання. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської  міської 

ради. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про постійні 

комісії Андрушівської  міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. вніс пропозицію на сесії ради  надати 

роз’яснення по вчиненню нотаріальних дій старостами. 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради проводити голосування на посади 

старост за кожну кандидатуру окремо. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити персональний склад 

виконкому. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 



                              Інформує: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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: Білецька Г. І. – міський  голова 

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. виключити дату з 22 

грудня та  

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК     
 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  25 січня 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Святюк Є.П., Мельник О.В., Ананченко Л.П., Зубрицький О.В., 

Лапченко В.С., Ольхович С.Й., Пашинська Т.В. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  



1. Про погодження розміру плати за навчання у Андрушівській школі 

мистецтв ім.М.Максименка. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2. Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО /ООС, 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович   

3. Про затвердження комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. 

Інформує: Осадчий Олег Васильович   – секретар виконкому 

4. Про Положення про порядок та умови використання коштів, які 

виділяються депутатам міської ради. 

Інформує: Михайловський Святослав Анатолійович –  

керуючий справами виконкому міської ради 

5. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про погодження розміру плати за навчання у Андрушівській 

школі мистецтв ім.М.Максименка. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Яремчук Ольга Вікторівна – директор  

Андрушівської школи мистецтв ім.М.Максименка 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради погодити розмір плати за навчання 

згідно додатку. 

Одноголосно 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників 

АТО /ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС 

та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму соціальної 

підтримки учасників АТО /ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження комплексної Програми забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 



Андрушівської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-

2025 роки. 

Інформує: Осадчий Олег Васильович   – секретар виконкому 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити комплексну Програму 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 

територій Андрушівської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

на 2021-2025 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про Положення про порядок та умови використання коштів, 

які виділяються депутатам міської ради. 

Інформує: Михайловський Святослав Анатолійович –  

керуючий справами виконкому міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про порядок 

та умови використання коштів, які виділяються депутатам міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити план роботи міської ради 

на І півріччя 2021 року. 

Одноголосно 

 

 

Заступник голови 

 постійної комісії                                                                      Євгеній СВЯТЮК 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 


