
 

ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  07 травня 2021 року 

 

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

Лапченко В.С., Ольхович С.Й., Пашинська Т.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

Осадчий Олег Васильович – секретар виконавчого комітету міської ради 

Ляшук Михайло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради   

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Білецька Г.І. запропонувала внести зміни до порядку денного, 

включивши питання: 

 

Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2021 рік в сумі 50000 

гривень по КЕКВ 2730. 

                         Інформує: Галина Білецька  – міський голова   

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2021 рік в сумі 50000 

гривень по КЕКВ 2730. 

                      Інформує: Галина Білецька  – міський голова   

2. Про експертний висновок щодо проєкту рішення міської ради «Про 

встановлення ставок місцевих податків та зборів на території населених пунктів 

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік». 

                          Інформує: Михайло Ляшук – начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій міської ради   

  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2021 рік в 

сумі 50000 гривень по КЕКВ 2730. 

                      Інформує: Галина Білецька  – міський голова   

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до розпису міського бюджету на 2021 рік, 

зменшивши асигнування в жовтні на суму 25000 гривень, в листопаді на суму 

25000 гривень,  відповідно збільшивши призначення в квітні на суму 50000 

гривень по КЕКВ 2730. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про експертний висновок щодо проєкту рішення міської ради 

«Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території населених 

пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік». 



                          Інформує: Михайло Ляшук – начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій міської ради   

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. попросив надати  роз’яснення щодо аналізу  в разі 

встановлення запропонованих ставок податків та зборів. Ляшук М.М. надав 

роз’яснення по питанню. 

ВИРІШИЛИ: Вважати , що проєкт регуляторного акта – проєкта рішення сесії 

міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік» 

та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4,8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


