
ПРОТОКОЛ  № 31 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

від 20 лютого 2023 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., 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; 

Олег Васильович Осадчий - секретар виконавчого комітету; 

Віталій Володимирович Годлевський -  директор КНП «Андрушівська міська 

лікарня» міської ради; 

Альона Миколаївна Балюк - директор КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» міської ради; 

Сергій Олександрович Клімчук - начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС у 

Житомирській області; 

Олександр Борисович Гітерман - заступник начальника відділу поліцейської 

дільності №1 Бердичівського РВ поліції ГУНП в Житомирирській області; 

Антон Олександрович Комінарець -  начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради; 

Ніна Олексіївна Суботенко-  начальник управління фінансів міської ради; 

Михайло Миколайович Ляшук-  начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради; 

Світлана Олександрівна Рудюк - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради; 

Наталія Миколаївна Скрицька - начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я міської ради;  

Наталя Іллівна Рудницька -начальник відділу культури та туризму міської ради; 

Володимир Михайлович Дяченко - директор КУ «Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Прокопенко Ольга Василівна внесла пропозицію включити до 

порядку денного засідання постійної комісії питання про клопотання до 

Народного депутата України Богдана Кицака про відзначення міського голови 

Білецької Галини Іванівни Грамотою Верховної Ради. Депутати підтримали 

дану пропозицію одноголосно. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісії: 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за 2022 рік. 



Інформує: Віталій Володимирович Годлевський -   

директор КНП «Андрушівська міська лікарня» міської ради 

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський -   

директор КНП «Андрушівська міська лікарня» міської ради 

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

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2022 рік 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради  

4. Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів 

із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в 

Андрушівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради  

5. Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії міської ради восьмого 

скликання від 21.12.2021 року № 9 «Про Програму розвитку та підтримки 

галузі охорони здоров’я Андрушівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради  
6. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного 

управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, 

щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2023-

2025 роки. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук -   

начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області  

7. Про результати виконання Цільової Програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської 

міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Олександр Борисович Гітерман - заступник начальника відділу 

поліцейської дільності №1 Бердичівського РВ поліції ГУНП в Житомирирській 

області 

8.  Про результати виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

9. Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради восьмого 

скликання від 29.11.2022р. №1 «Про затвердження Програми соціального і 

економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік». 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  



10. Про результати виконання Програми організації суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт в Андрушівській міській територіальній 

громаді на 2021-2022 роки. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

11. Про результати виконання Програми утримання та ремонту автомобільних 

доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і 

доріг комунальної  власності  Андрушівської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

12. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

13. Про результати виконання Програми охорони довкілля, раціонального  

використання природних ресурсів та поводження з твердими побутовими 

відходами на території населених пунктів Андрушівської міської ради на 2021-

2022 роки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради  

14. Про результати виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Андрушівської міської ради на  2022 рік. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради  

15. Про результати виконання Цільової програми забезпеченням тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб  на 2021-2022 роки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець-начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради  

16. Про результати виконання Цільової  Програми розвитку обдарованої молоді 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк -   

начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради  

17. Про результати виконання Програми розвитку дошкільної освіти 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк -   

начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

18. Про виконання програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин 

загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної 

Сотні за 2022 рік.    

                             



   Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  

19. Про виконання Комплексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради за 2021-2022 роки.  

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  
20. Про хід та результати виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської  

територіальної громади у 2022 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька -   

начальник відділу культури та туризму міської ради  

21. Про результати виконання Програми підтримки комунальної установи 

«Трудовий архів» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко -   

директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

22. Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

Інформує: Олег Васильович Осадчий -   

секретар виконавчого комітету 

23. Звіт про результати виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за 2022 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -   

начальник управління фінансів міської ради  

24. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -   

начальник управління фінансів міської ради  

25. Про порушення перед Народним депутатом України Богданом Кицаком 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Галини 

Білецької.         

                   Інформує: Ольга Василівна Прокопенко -   

секретар міської ради  

                                               Одноголосно 

 

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

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за 2022 рік. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський -   

директор КНП «Андрушівська міська лікарня» міської ради 

 



ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської 

ради за 2022 рік. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

Інформує: Віталій Володимирович Годлевський -   

директор КНП «Андрушівська міська лікарня» міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

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

2022 рік. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за 2022 рік. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми з інфекційного контролю та 

дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної 

допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму з інфекційного 

контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді 

на 2023-2025 роки. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії міської ради 

восьмого скликання від 21.12.2021 року № 9 «Про Програму розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 



Інформує: Альона Миколаївна Балюк -   

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради  
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення шістнадцятої 

сесії міської ради восьмого скликання від 21.12.2021 року № 9 «Про Програму 

розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників на 2023-2025 роки. 

Інформує: Сергій Олександрович Клімчук -   

начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму розвитку 

Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, як 

відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру 

обслуговування платників на 2023-2025 роки. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 7. Про результати виконання Цільової Програми профілактики 

злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Олександр Борисович Гітерман - заступник начальника відділу 

поліцейської дільності №1 Бердичівського РВ поліції ГУНП в Житомирирській  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Цільової 

Програми профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних 

органів на території Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки взяти до 

відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 8. Про результати виконання Програми соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік 

взяти до відома. 

Одноголосно 



Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради 

восьмого скликання від 29.11.2022р. №1 «Про затвердження Програми 

соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік». 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення двадцять 

шостої сесії міської ради восьмого скликання від 29.11.2022р. №1 «Про 

затвердження Програми соціального і економічного розвитку Андрушівської 

міської ради на 2023 рік». 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 10. Про результати виконання Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт в Андрушівській 

міській територіальній громаді на 2021-2022 роки. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт в 

Андрушівській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки взяти до 

відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 11. Про результати виконання Програми утримання та ремонту 

автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, 

та вулиць і доріг комунальної  власності  Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому 

числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної  власності  

Андрушівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки взяти до 

відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 



СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук -   

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до Плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік  

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 13. Про результати виконання Програми охорони довкілля, 

раціонального  використання природних ресурсів та поводження з твердими 

побутовими відходами на території населених пунктів Андрушівської міської 

ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

охорони довкілля, раціонального  використання природних ресурсів та 

поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 14. Про результати виконання Програми розвитку житлово-

комунального господарства Андрушівської міської ради на  2022 рік. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

розвитку житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради на  

2022 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 15. Про результати виконання Цільової програми забезпеченням 

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб  на 2021-2022 роки. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець-начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Цільової 

програми забезпеченням тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб  на 

2021-2022 роки взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 



СЛУХАЛИ: 16. Про результати виконання Цільової  Програми розвитку 

обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк -   

начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Цільової  

Програми розвитку обдарованої молоді Андрушівської міської ради на 2021-

2022 роки взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 17. Про результати виконання Програми розвитку дошкільної 

освіти Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк -   

начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради результати виконання Програми 

розвитку дошкільної освіти Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки 

взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 18. Про виконання програми соціальної підтримки учасників 

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

Героїв Небесної Сотні за 2022 рік.    

                               Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради виконання програми соціальної 

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

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні за 2022 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 19. Про виконання Комплексної програми соціального захисту осіб 

з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради за 2021-2022 роки.  

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради виконання Комплексної програми 

соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення Андрушівської міської ради за 2021-2022 роки 

взяти до відома. 

Одноголосно 

 



Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 20. Про хід та результати виконання Програми фінансового 

забезпечення відзначення свят та проведення заходів на території 

Андрушівської міської  територіальної громади у 2022 році. 

Інформує: Наталя Іллівна Рудницька -   

начальник відділу культури та туризму міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради інформацію про хід та результати 

виконання Програми фінансового забезпечення відзначення свят та проведення 

заходів на території Андрушівської міської  територіальної громади у 2022 році 

взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 21. Про результати виконання Програми підтримки комунальної 

установи «Трудовий архів» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко -   

директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради інформацію про результати виконання 

Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської 

міської ради на 2022 рік взяти до відома. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

Інформує: Олег Васильович Осадчий -   

секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до Положення про 

порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської 

міської територіальної громади. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 23. Звіт про результати виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за 2022 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -   

начальник управління фінансів міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради звіт про результати виконання бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади за 2022 рік взяти до відома. 

Одноголосно 



Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 24. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -   

начальник управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік згідно пропозицій. 

Одноголосно 

 

Наступне питання: 

СЛУХАЛИ: 25. Про порушення перед Народним депутатом України Богданом 

Кицаком клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України 

Галини Білецької.         

                   Інформує: Ольга Василівна Прокопенко -   

секретар міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради порушити клопотання перед Народним 

депутатом України Богданом Кицаком щодо відзначення міського голови  

Галини Білецької. 

Одноголосно 

 

 

Голова комісії з питань соціально -   

економічного розвитку,  

бюджету та фінансів                                                                  Дмитро ТКАЧЕНКО   

                                                            

Секретар комісії                                                                     Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


