
ПРОТОКОЛ  № 25-16 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  22 червня 2022 року 

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

Зубрицький О.В.,  Ломберг Ю.О., Ольхович С.Й., Пашинська Т.В.,  Паламар 

С.І., Сілецька Л.П., Бойко В.І., Дерда В.О., Цап М.В. 
 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова; 

Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ; 

Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ; 

Клімчук Сергій Олександрович – начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС в 

Житомирській області; 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради;  

Ляшук Михайло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій; 

Світлана Олександрівна Рудюк – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

Годлевський Віталій Володимирович – директор КНП «Андрушівська міська 

лікарня»   Андрушівської міської ради; 

Альона Миколаївна Балюк –директор КНП «Центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради. 

Головуючий засідання: Ткаченко Дмитро Вікторович – голова постійної 

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

Секретар засідання: Мельник Олександр Вадимович – секретар постійної 

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

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійних комісій. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

 

1. Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади.  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2022 

року. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня»   Андрушівської міської ради 

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 



Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня»   Андрушівської міської ради 

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

первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради за І 

квартал 2022 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк –директор КНП «Центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради 

5. Про ліквідацію  Малоп’ятигірської гімназії Андрушівської міської ради. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  1. Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на 

території населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади.  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Депутат Святюк Є.П.  вніс пропозицію встановити ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи 

платників єдиного податку в мінімальному розмірі. 

За – 2 (Святюк Є.П. Бойко В.І.)  Проти – 0 Утримались – 11 

Депутат Бойко В.І. вніс пропозицію встановити ставку єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців  другої групи платників єдиного податку в  розмірі 

10%. 

За – 2 (Святюк Є.П. Бойко В.І.)  Проти – 0 Утримались – 11 

 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради встановити ставки місцевих податків 

та зборів на території населених пунктів Андрушівської міської 

територіальної громади згідно пропозицій.  

За – 11  Проти – 0 Утримались – 2 (Святюк Є.П. Бойко В.І.)   

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2022 

року. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор 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 2022 року. 

 

Одноголосно 

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

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня»   Андрушівської міської ради 

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської 

ради за І квартал 2022 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк –директор 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 2022 року. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  5. Про ліквідацію  Малоп’ятигірської гімназії Андрушівської 

міської ради. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити даний проєкт рішення. 

За – 9    Проти – 2 (Святюк Є.п., Бойко В.І.)  Утримались – 2 (Дерда В.О. 

Ананченко Л.П.) 

 

Заступник голови комісії                                            Голова комісії з питань 

з питань соціально -                                                    освіти, здоров’я, 

економічного розвитку,                                              фізичного виховання, 

бюджету та фінансів                                                   культури та соціальної 

                                                                                      політики 

 

Дмитро ТКАЧЕНКО                                                              Степан ПАЛАМАР 

 

Секретар засідання                                                               Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

1. Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади.  

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І квартал 2022 

року. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня»   Андрушівської міської ради 

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський –директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня»   Андрушівської міської ради 

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

первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради за І 

квартал 2022 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк –директор КНП «Центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради 

5. Про ліквідацію  Малоп’ятигірської гімназії Андрушівської міської ради. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

 


