
 

ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  16 серпня 2021 року 

 

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

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

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Сергій Дмитрович Демченко – заступник  голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Олег Васильович Осадчий – секретар виконавчого комітету ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської  ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. вніс  пропозицію внести до порядку денного 

засідання питання звіту про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

Осадчий О.В. роз’яснив, що даний звіт був заслуханий на засіданні 

виконавчого комітету, що передбачається Бюджетного кодексу України.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, затвердження 

та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств Андрушівської міської ради». 

                                                            Інформує: Олег Васильович Осадчий  –   

                                                            секретар виконавчого комітету ради 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП  

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

року.  

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

3. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                              Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

4. Про заслуховування звіту  про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за І півріччя  2021 року. 

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

5. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                                                                   Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –   

                                                            начальник управління фінансів міської ради 



 

6. Про виплату міському голові. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко  –заступник  

                                                       голови з питань діяльності виконавчих органів 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської 

ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

                                                            Інформує: Олег Васильович Осадчий  –   

                                                            секретар виконавчого комітету ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення п’ятої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Одноголосно 

 

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

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

року.  

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за ІІ квартал  

2021 року. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                              Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про заслуховування звіту  про виконання бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади за І півріччя  2021 року. 

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року взяти до відома. 

Одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік. 
Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В ході обговорення, депутати  внесли пропозиції по деяких 

пунктах запропонованих змін, зокрема: 

- зміни по КНП АМЛ (зменшення видатків на оплату спожитих 

енергоносіїв в сумі 500 тис. , а збільшення видатків на кап.ремонт по 

благоустрою території)  - заслухати головного лікаря АМЛ щодо 

терміновості та необхідності виконання зазначених робіт. Розглянути 

питання про можливість використання зекономлених коштів на інші цілі; 

- лист Шикіра на зубопротезування в сумі 20 тис. та придбання ліків в сумі 

40 тис. – винести на розгляд сесії після отримання детальної інформації 

щодо осіб, за потребують зазначені послуги; 

- облаштування скверу – питання виділення коштів буде розглянуто після 

отримання інформації щодо залишку коштів на благодійному  рахунку 

після сплати рахунків за виконані роботи. 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік згідно пропозицій (додаються).                                                                                                               

Одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про виплату міському голові. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко  –заступник  

                                                       голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

ВИРІШИЛИ: Встановити виплату міському голові до ювілею.                                                                                                               

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



від 16 серпня 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 5 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 питань: 

1. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, затвердження 

та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств Андрушівської міської ради». 



                                                            Інформує: Олег Васильович Осадчий  –   

                                                            секретар виконавчого комітету ради 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення п’ятої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП  

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за ІІ 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 

фінансового плану КНП  «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради за ІІ квартал 2021 року.  

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 



3. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

4. 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 згідно 

________________________________ (рекомендацій) 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 



Наступне питання: 

 

 

5. Про виплату міському голові. 

                                             Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –секретар 

                                                                                                              міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

   

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити рішення про виплату 

міському голові. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

               

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету 

та фінансів  

 

16 серпня 2021 року 

 

1. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, затвердження 

та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств Андрушівської міської ради». 

                                                            Інформує: Олег Васильович Осадчий  –   

                                                            секретар виконавчого комітету ради 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП  

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

року.  

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

3. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                              Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

4. Про заслуховування звіту  про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за І півріччя  2021 року. 

                                                           Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                          начальник управління фінансів міської ради 

5. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                                                                   Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –   

                                                            начальник управління фінансів міської ради 

 

6. Про виплату міському голові. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко  –заступник  

                                                       голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


