
 

ПРОТОКОЛ  № 10 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  25 травня 2021 року 

 

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

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

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

 Катерина Леонідівна Гусар – головний бухгалтер КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської  міської ради 

Тетяна Григорівна Алексійчук – т.в.о. директора КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

Наталія Леонідівна Лисюк – головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

та інвестицій міської ради 

Ольга Вікторівна Кондратюк - начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2021 

року 

                                             Інформує: Катерина Леонідівна Гусар –  

                               головний бухгалтер КНП «Андрушівська міська лікарня»  

                                                                                                            міської ради 

 2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

квартал 2021 року. 

                                  Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук - т.в.о. директора 

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

 допомоги» Андрушівської міської ради 

 3. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого скликання  

від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання гранту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту 

«Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м. Андрушівка 

Житомирської області» 

Інформує: Наталія Леонідівна Лисюк – головний спеціаліст 

 відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 
4. Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк - начальник відділу з 

питань надання адміністративних послуг міської ради 

 5. Про звіт про виконання  бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 1 квартал 2021 року. 



                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

6. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2021 

року 

                                             Інформує: Катерина  Гусар – головний бухгалтер  

                                                                    КНП «Андрушівська міська лікарня»  

                                                                                   Андрушівської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської 

ради за І квартал 2021 року 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 

І квартал 2021 року. 

                              Інформує: Тетяна  Алексійчук – т.в.о. директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

 Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за І квартал 2021 року. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого 

скликання  від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання гранту від Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного 

проекту «Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м. Андрушівка 

Житомирської області» 

Інформує: Наталія Лисюк – головний спеціаліст 

 відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

міської ради восьмого скликання  від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання 

гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для 

фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація 

вуличного освітлення м. Андрушівка Житомирської області» 

 

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 4.Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

 Інформує: Ольга Кондратюк – начальник  

відділу з питань надання адміністративних послуг міської ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Андрушівської міської ради 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про звіт про виконання  бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за 1 квартал 2021 року. 

                                                          Інформує: Ніна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити  звіт про виконання  

бюджету Андрушівської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. вніс пропозицію рекомендувати сесії ради 

виділити кошти на придбання огорожі для дитячого майданчика (мікрорайон 

Червона Гірка) в сумі 65 тисяч гривень. 

ВИРІШИЛИ: По даному питанню прийняти відповідні рекомендації із 

запропонованими змінами (додаються) 

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

від 25 травня 2021 року 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

Про внесення змін до бюджету Андрушівської  

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

           Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів 

міської ради Суботенко Н.О., постійна комісія  
 

 

Р Е К О М Е Н Д У Є : 

1. Сесії міської ради внести зміни до  бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік: 

1.1 Спрямувати  кошти: 

-   на придбання газового котла Гальчинському ЗДО «Теремок» в сумі 20,000 

тис.грн.  

-   на Програму фінансового забезпечення відзначення свят та проведення 

заходів на території Андрушівської міської територіальної громади у 2021 році 

(рішення міської ради від 23.04.2021 №2) в сумі 95,000 тис.грн.  

-  на облаштування недіючого кладовища в сумі 33,000 тис.грн.  

- на капітальний ремонт даху ЗДО «Дюймовочка» ( інші субвенції з районного 

бюджету) в сумі 231,815 тис.грн. (додаткові кошти) 

- на капітальний ремонт даху ЗДО «Дюймовочка» в сумі 698,239 тис.грн. 

- на оплату членських внесків в АМУ і видатки  на судовий збір в сумі 30,232 

тис.грн. 

- фінансування місцевої цільової програми забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2021 – 2022 роки ( рішення міської ради від 

23.04.2021 року №3) 

2. Дане рішення зі змінами винести на затвердження сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням даних рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

Голова  постійної комісії                                                Дмитро ТКАЧЕНКО 

                                        

Секретар комісії                                                            Олександр МЕЛЬНИК 



 

 

 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

25 травня 2021 року 

 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2021 

року 

                                             Інформує: Катерина Леонідівна Гусар –  

                               головний бухгалтер КНП «Андрушівська міська лікарня»  

                                                                                                           міської ради 

 2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

квартал 2021 року. 

                                                          Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук –  

                                                                 т.в.о. директора КНП «Центр первинної 

                                  медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

 3. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого скликання  

від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання гранту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту 

«Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м. Андрушівка 

Житомирської області» 

Інформує: Наталія Леонідівна Лисюк – головний спеціаліст 

 відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 
4. Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк - начальник відділу з 

питань надання адміністративних послуг міської ради 

 5. Про звіт про виконання  бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 1 квартал 2021 року. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

6. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

 

 

 

 



 

від 25 травня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів  прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Засідання постійної комісії оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДОДАЄТЬСЯ) 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по  питаннях  до 7 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається 

Переходимо до розгляду питання: 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2021 

року. 



                                                

                                                         Інформує: Катерина Леонідівна Гусар –  

                                                                  головний бухгалтер КНП «Андрушівська  

                                                                                        міська лікарня» міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської 

ради за І квартал 2021 року. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

квартал 2021 року. 

                                                          Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук –  

                                                                 т.в.о. директора КНП «Центр первинної 

                                  медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за І квартал 2021 року. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 



 

3. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого скликання  

від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання гранту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту 

«Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м.Андрушівка 

Житомирської області» 

                                                           Інформує: Наталія Леонідівна Лисюк – 

головний спеціаліст 

 відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

міської ради восьмого скликання  від 20.12.2020 року № 25 «Про отримання 

гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для 

фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація 

вуличного освітлення м.Андрушівка Житомирської області» 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

4. Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

       Інформує: Ольга Вікторівна Кондратюк - начальник відділу з   

                   питань надання адміністративних послуг міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Регламент  Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Андрушівської міської 

ради. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 



Приймається 

 

Наступне питання: 

 

5. Про звіт про виконання  бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 1 квартал 2021 року. 

 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити  звіт про виконання  

бюджету Андрушівської міської територіальної громади  за 1 квартал 2021 

року. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

6. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                           начальник управління фінансів міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 



Приймається 

 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


