
ПРОТОКОЛ  № 23 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  22 лютого 2022 року 

 

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

Пашинська Т.В., Мельник О.В., Ломберг Ю.О., Ольхович С.Й. 

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

Віталій Володимирович Годлевський  – в.о. директора КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської  міської ради 

Альона Миколаївна Балюк – в.о. директор КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради  

Наталія Миколаївна Скрицька -  в.о. начальника відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я міської ради 

Наталя Іллівна Рудницька  – начальник відділу культури та туризму міської 

ради 

Степан Броніславович Солопій – директор Андрушівської філії обласного 

центру зайнятості 

Сергій Олександрович Клімчук – начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС у 

Житомирській області 

Володимир Михайлович Дяченко – керівник КУ «Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради 

Альона Миколаївна Балюк – в.о. директора КНП «Центр ПМСД» 

Андрушівської міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради 

Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1. Про хід та результати виконання Програми соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 
Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник  

відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про хід та результати виконання Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021рік. 

3. Про  хід та результати виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 



4. Про хід та результати  виконання Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2021 рік. 

5. Про хід та результати виконання Програми забезпечення жителів громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік. 

6. Про хід та результати виконання Програми соціальної підтримки учасників 

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

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

7. Про хід і результати виконання Програми зайнятості населення 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Степан Броніславович Солопій – директор   

Андрушівської філії обласного центру зайнятості  

8. Про хід і результати виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської.міської 

територіальної громади у 2021 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька – начальник  

відділу культури та туризму міської ради 

9. Про хід і результати виконання Програми  забезпечення депутатської 

діяльності на 2021 рік. 

                   Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради  

10. Про хід та результати виконання Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників  на 2021 рік. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук – начальник  

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області 

11. Про хід і результати виконання Програми підтримки Комунальної установи 

«Трудовий архів» Андрушівської міської  ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня»Андрушівської міської ради за 2021 рік. 

                Інформує : Віталій Володимирович Годлевський – в.о.директора 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради 

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

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2021рік. 

            Інформує : Альона Миколаївна Балюк – в.о.директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

14. Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

                                                         



15. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                      начальник управління фінансів міської ради 

16. Про делегування повноважень замовника проєктно-кошторисної 

документації та виконавця робіт по капітальному ремонту приміщень їдальні 

(харчоблоку) Андрушівського ліцею №1.  

                                                     Інформує: Олександр Вадимович Мельник – 

директор Андрушівського ліцею №1  

17. Про затвердження проєктно–кошторисної документації  на проведення 

улаштування внутрішніх вбиралень Павелківського ліцею. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Присяжнюк – 

директор Павелківського ліцею   

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про хід та результати виконання Програми соціального і 

економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник  

відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  Програму соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради за 2021 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про хід та результати виконання Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» за 2021 

рік взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про  хід та результати виконання Програми розвитку житлово-

комунального господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму розвитку житлово-

комунального господарства Андрушівської міської ради за 2021 рік  взяти до 

відома. 

 Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4. Про хід та результати  виконання Програми фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  



 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я за 2021 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про хід та результати виконання Програми забезпечення 

жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами 

медичного призначення на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму забезпечення жителів 

громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення за 2021 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про хід та результати виконання Програми соціальної підтримки 

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

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму соціальної підтримки 

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

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні за 2021 рік до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про хід і результати виконання Програми зайнятості населення 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Степан Броніславович Солопій – директор   

Андрушівської філії обласного центру зайнятості  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму зайнятості населення 

Андрушівської міської територіальної громади за 2021 рік до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про хід і результати виконання Програми фінансового 

забезпечення відзначення свят та проведення заходів на території 

Андрушівської.міської територіальної громади у 2021 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька – начальник  

відділу культури та туризму міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської 

територіальної громади взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про хід і результати виконання Програми  забезпечення 

депутатської діяльності на 2021 рік. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму забезпечення депутатської 

діяльності взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 10. Про хід та результати виконання Програми  розвитку 

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, як 

відокремленого підрозділу ДПС щодо функціонування сервісного центру 

обслуговування платників  на 2021 рік. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук – начальник  

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників   взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 11. Про хід і результати виконання Програми підтримки 

Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської міської  ради на 2021 

рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради Програму підтримки Комунальної 

установи «Трудовий архів» Андрушівської міської  ради взяти до відома. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня»Андрушівської міської ради за 2021 рік. 

                Інформує : Віталій Володимирович Годлевський – в.о.директора 

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 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

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

2021рік. 

            Інформує : Альона Миколаївна Балюк – 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 2021 рік 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 14. Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –                                             



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади за 2021 рік . 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                      начальник управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік згідно пропозицій.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 16. Про делегування повноважень замовника проєктно-

кошторисної документації та виконавця робіт по капітальному ремонту 

приміщень їдальні (харчоблоку) Андрушівського ліцею №1.  

                                                     Інформує: Олександр Вадимович Мельник – 

директор Андрушівського ліцею №1  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради делегувати повноваження замовника 

проєктно-кошторисної документації та виконавця робіт по капітальному 

ремонту приміщень їдальні (харчоблоку) Андрушівського ліцею №1 

Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження проєктно–кошторисної документації  на 

проведення улаштування внутрішніх вбиралень Павелківського ліцею. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Присяжнюк – 

директор Павелківського ліцею   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити проєктно–кошторисну 

документацію  на проведення улаштування внутрішніх вбиралень 

Павелківського ліцею. 

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 22 лютого 2022 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  питанню  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах  двох годин. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається 

Переходимо до розгляду питаннь: 

1. Про хід та результати виконання Програми соціального і економічного 
розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник  

відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 



 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  Програми 
соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради за 2021 рік 
взяти до відома. 
 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

2. Про хід та результати виконання Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Андрушівської 

міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий 

оздоровчий заклад «Чайка» за 2021рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 



 

Наступне питання: 

 

3. Про  хід та результати виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської 

міської ради за 2021 рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

4. Про хід та результати  виконання Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я за 2021 рік взяти до 

відома. 
 

 



Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

5. Про хід та результати виконання Програми забезпечення жителів громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення  за 2021 рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

6. Про хід та результати виконання Програми соціальної підтримки учасників 

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

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 



померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні за 

2021 рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

7. Про хід і результати виконання Програми зайнятості населення 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Степан Броніславович Солопій – директор   

Андрушівської філії обласного центру зайнятості  

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми зайнятості населення Андрушівської міської територіальної громади 

за 2021 рік взяти до відома. 
 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

8. Про хід і результати виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської.міської 

територіальної громади у 2021 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька – начальник  

відділу культури та туризму міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 



Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми фінансового забезпечення відзначення свят та проведення заходів на 

території Андрушівської.міської територіальної громади у 2021 році взяти до 

відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

9. Про хід і результати виконання Програми  забезпечення депутатської 

діяльності на 2021 рік. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради  

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми забезпечення депутатської діяльності  за 2021 рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

10. Про хід та результати виконання Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників  на 2021 рік. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук – начальник  

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області 

 

Переходимо до обговорення     



  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у 

Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС щодо 

функціонування сервісного центру обслуговування платників  за 2021 рік взяти 

до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

11. Про хід і результати виконання Програми підтримки Комунальної установи 

«Трудовий архів» Андрушівської міської  ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради інформацію по виконанню  

Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської 

міської  ради  за 2021 рік взяти до відома. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня»Андрушівської міської ради за 2021 рік. 

                Інформує : Віталій Володимирович Годлевський – в.о.директора 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 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 2021 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

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

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2021рік. 

            Інформує : Альона Миколаївна Балюк – 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 2021 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

14. Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

                                                          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 2021 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

15. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 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 2022 рік згідно пропозицій. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

16. Про делегування повноважень замовника проєктно-кошторисної 

документації та виконавця робіт по капітальному ремонту приміщень їдальні 

(харчоблоку) Андрушівського ліцею №1.  



                                                     Інформує: Олександр Вадимович Мельник – 

директор Андрушівського ліцею №1  

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

17. Про затвердження проєктно–кошторисної документації  на проведення 

улаштування внутрішніх вбиралень Павелківського ліцею. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Присяжнюк – 

директор Павелківського ліцею   

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради затвердити  проєктно–кошторисну 

документацію  на проведення улаштування внутрішніх вбиралень 

Павелківського ліцею. 

 

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  

 

22 лютого 2022 року 

 

1. Про хід та результати виконання Програми соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник  

відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про хід та результати виконання Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

3. Про  хід та результати виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів ради 

4. Про хід та результати  виконання Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

5. Про хід та результати виконання Програми забезпечення жителів громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 



6. Про хід та результати виконання Програми соціальної підтримки учасників 

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

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька  – головний спеціаліст  

 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

7. Про хід і результати виконання Програми зайнятості населення 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Степан Броніславович Солопій – директор   

Андрушівської філії обласного центру зайнятості  

8. Про хід і результати виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської.міської 

територіальної громади у 2021 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька – начальник  

відділу культури та туризму міської ради 

9. Про хід і результати виконання Програми  забезпечення депутатської 

діяльності на 2021 рік. 

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради  

10. Про хід та результати виконання Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників  на 2021 рік. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук – начальник  

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області 

11. Про хід і результати виконання Програми підтримки Комунальної установи 

«Трудовий архів» Андрушівської міської  ради на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня»Андрушівської міської ради за 2021 рік. 

                Інформує : Віталій Володимирович Годлевський – в.о.директора 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради 

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

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2021рік. 

            Інформує : Альона Миколаївна Балюк – в.о.директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

14. Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                     начальник управління фінансів міської ради 

15. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

                                                          Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                      начальник управління фінансів міської ради 



16. Про делегування повноважень замовника проєктно-кошторисної 

документації та виконавця робіт по капітальному ремонту приміщень їдальні 

(харчоблоку) Андрушівського ліцею №1.  

                                                     Інформує: Олександр Вадимович Мельник – 

директор Андрушівського ліцею №1  

17. Про затвердження проєктно–кошторисної документації  на проведення 

улаштування внутрішніх вбиралень Павелківського ліцею. 

                                               Інформує: Тетяна Володимирівна Присяжнюк – 

директор Павелківського ліцею   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 


