
ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  22 лютого 2021 року 

 

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

Ольхович С.Й., Пашинська Т.В. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Д.В. запропонував внести зміни до порядку 

денного, включивши питання: 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за 2020 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради   

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради   

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

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2020 

рік. 

                          Інформує: Володимир Палазюк – директор КНП   

«ЦПМСД» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1.Про затвердження Програми «Питна вода Андрушівщини» на 2021-2023 

роки. 

  Інформує: Володимир Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

2.Про порядок використання цільових фондів. 

Інформує: Олег Осадчий –секретар виконкому 

3.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік. 

   Інформує: Наталія Савчук – головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

 4.Про здійснення повноважень в сфері державної реєстрації. 

 Інформує: Ольга Кондратюк – начальник  

відділу з питань надання адміністративних послуг міської ради  

5.Про утворення Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Андрушівської міської ради. 

 Інформує: Ольга Кондратюк  

6.Про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг. 

 Інформує: Ольга Кондратюк  



7.Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових 

планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської  

ради. 

  Інформує: Алла Огір – головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради 

8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за 2020 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради   

9. Про внесення змін до фінансового Плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – директор КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради   

10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центру 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за 2020 

рік. 

                          Інформує: Володимир Палазюк – директор КНП   

«ЦПМСД» Андрушівської міської ради 

11.Про внесення змін до фінансового Плану КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                          Інформує: Володимир Палазюк – директор КНП  

«ЦПМСД» 

12.Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік. 

  Інформує: Оксана Постой – начальник  

бюджетного відділу Управління фінансів міської ради 

13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік. 

 Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

14. Про внесення змін до структури апарату ради та  її виконавчого комітету,  

інших виконавчих органів ради.  

 Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської ради 
 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження Програми «Питна вода Андрушівщини» на 

2021-2023 роки. 

  Інформує: Володимир Горкун – заступник міського  

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програми «Питна вода 

Андрушівщини» на 2021-2023 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2.Про порядок використання цільових фондів. 



Інформує: Олег Осадчий –секретар виконкому 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити порядок використання 

цільових фондів. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2020 рік. 

   Інформує: Наталія Савчук – головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

міського бюджету за 2020 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4.Про здійснення повноважень в сфері державної реєстрації. 

 Інформує: Ольга Кондратюк – начальник  

відділу з питань надання адміністративних послуг міської ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради здійснювати повноваження в сфері 

державної реєстрації. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5.Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

 Інформує: Ольга Кондратюк  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради утворити Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6.Про визначення та затвердження переліку адміністративних 

послуг. 

 Інформує: Ольга Кондратюк  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити та затвердити перелік 

адміністративних послуг. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств 

Андрушівської міської  ради. 

    Інформує: Алла Огір – головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств Андрушівської міської  ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за 2020 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – 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 2020 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до фінансового Плану КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                          Інформує: Юрій Ющинський – 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 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської 

міської ради за 2020 рік. 

                          Інформує: Володимир Палазюк – директор КНП   

«ЦПМСД» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за 2020 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 11.Про внесення змін до фінансового Плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 

рік. 

                          Інформує: Володимир Палазюк – директор КНП  

«ЦПМСД» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового Плану 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 

ради на 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 12.Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік. 

  Інформує: Оксана Постой – начальник  

бюджетного відділу Управління фінансів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до міського бюджету на 

2021 рік. (Додаються). 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 

 Інформує: Михайло Ляшук– начальник відділу  

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити План діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до структури апарату ради та  її 

виконавчого комітету,  інших виконавчих органів ради.  

 Інформує: Ольга Прокопенко– секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до структури апарату 

ради та  її виконавчого комітету,  інших виконавчих органів ради.  

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 


