
ПРОТОКОЛ  № 29 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

від 13 грудня 2022 року 

ПРИСУТНІ:Ткаченко Д.В., Святюк Є.П., Ломберг Ю.О., Ольхович С. Й., 

Мельник О.В., Зубрицький О.В., Ананченко Л.П., Пашинська Т.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова; 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар ради; 

Демченко Сергій Дмитрович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Ніна Олексіївна Суботенко-  начальник управління фінансів міської ради; 

Михайло Миколайович Ляшук-  начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради; 

Антон Олександрович Комінарець-  начальник відділу  комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради; 

Наталя Іллівна Рудницька-  начальник відділу культури та туризму міської 

ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісії: 

 

1. Про затвердження Стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти 

Андрушівської міської ради. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович –  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2. Про затвердження Програми розвитку освіти  Андрушівської міської ради на 

2023-2026 р. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович –  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

3. Про Комплексну цільову Програму підтримки та розвитку галузі культури 

Андрушівської міської територіальної громади на 2023-2026 р. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька-   

начальник відділу культури та туризму міської ради 

4. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на оплату 

витрат, пов’язаних з надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради 

«КОМСЕРВІС» на 2023 рік. 

                                                         Інформує: Михайло Миколайович Ляшук- 

                               начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

міської ради  



5. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

                                                                     Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко-   

начальник управління фінансів міської ради 

6. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко-   

начальник управління фінансів міської ради 

7.   Звіт про виконання плану роботи за ІІ півріччя 2022 року та затвердження 

плану роботи на І півріччя 2023 року. 

                                                         Інформує: Ольга Василівна Прокопенко- 

                                          секретар міської ради 

8. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради        

Бачинського В.К.                                                        

                                                                  Інформує: Ольга Василівна Прокопенко- 

                                          секретар міської ради 

9. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради щодо заборони 

діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 

московського патріархату. 

                                         Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                 голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Стратегій розвитку закладів загальної 

середньої освіти Андрушівської міської ради. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович –  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити Стратегії  розвитку 

закладів загальної середньої освіти Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  2. Про затвердження Програми розвитку освіти  Андрушівської 

міської ради на 2023-2026 р. 

Інформує: Демченко Сергій Дмитрович –  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИСТУПИЛИ: Депутат Святюк Є.П., який запропонував внести доповнення до 

Програми,  передбачивши  заходи для облаштування захисних споруд 

цивільного захисту в кожному закладі загальної освіти Андрушівської громади. 

Депутати підтримали дану пропозицію.  

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити  Програму розвитку освіти  

Андрушівської міської ради на 2023-2026 р. із внесеними змінами. 

Одноголосно 



Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  3. Про Комплексну цільову Програму підтримки та розвитку 

галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023-2026 р. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька-   

начальник відділу культури та туризму міської ради 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити Комплексну цільову 

Програму підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської 

територіальної громади на 2023-2026 р. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах 

на оплату витрат, пов’язаних з надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської 

міської ради «КОМСЕРВІС» на 2023 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук- 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити Програму відшкодування 

різниці в тарифах на оплату витрат, пов’язаних з надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення комунальному 

підприємству Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на 2023 рік. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  5. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

                                                                     Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко-   

начальник управління фінансів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Депутат Святюк Є.П., який запропонував виділити 2200000 

гривень для придбання генератора для водоканалу міста за рахунок 

перерозподілу призначень.  По даній пропозиції було надано роз’яснення  

міським головою Білецькою Г.І., начальником управління фінансів міської ради 

Суботенко Н.О. та депутатом Ольховичем С.Й. Депутати – члени комісії не 

підтримали даної поправки до внесених змін. 

За – 2   Проти – 0   Утримались – 5 Не голосували – 1 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік згідно пропозицій. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  6. Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 

2023 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко-   

начальник управління фінансів міської ради 



ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити бюджет Андрушівської 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  7. Звіт про виконання плану роботи за ІІ півріччя 2022 року та 

затвердження плану роботи на І півріччя 2023 року. 

                                                         Інформує: Ольга Василівна Прокопенко- 

                                          секретар міської ради 

 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради звіт про виконання плану роботи за ІІ 

півріччя 2022 року взяти до відома  та затвердити план роботи на І півріччя 

2023 року. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  8. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради        

Бачинського В.К.                                                        

                                                                  Інформує: Ольга Василівна Прокопенко- 

                                          секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ:  9. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради щодо 

заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української 

православної церкви московського патріархату. 

                                         Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                 голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати винести  проєкт рішення  на розгляд сесії міської 

ради. 

За – 6  Проти - 0 Утримались – 0 

Не голосували – 2 (Ананченко Л.П.,  Святюк Є.П.) 

 

Голова комісії з питань соціально -   

економічного розвитку,  

бюджету та фінансів                                                                  Дмитро ТКАЧЕНКО   

                                                            

Секретар комісії                                                                     Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 


