
ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  

фізичного виховання, культури та соціальної політики 

                          

від  23 квітня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Паламар С.І., Дерда В.О., Сілецька Л.П., Цап М.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник відділу освіти, 

молоді і спорту міської ради 

Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1.Про обрання заступника голови постійної комісії. 

2.Про Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

3. Про Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2021 - 2024 роки. 

4. Про надання дозволу Андрушівському ліцею №1 Андрушівської міської 

ради на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення 

робіт. 

5. Про безоплатне прийняття майна у  комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  Про обрання секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Паламар С.І., який повідомив, що секретар постійної комісії 

Бойко В.І.  відсутній та запропонував обрати секретарем на дане засідання 

Цапа Миколу Васильовича. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Паламар С.І. запропонував обрати заступником голови 

комісії Сілецьку Ларису Павлівну. 

ВИРІШИЛИ:  Обрати заступником голови постійної комісії Сілецьку Л.П. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

                                          Інформує: Світлана Рудюк – начальник відділу  

                                                           освіти, молоді і спорту міської ради 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму «Розвиток 

молодіжної політики Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

  

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 20212024 роки. 

                                         Інформує: Світлана Рудюк – начальник відділу  

                                                           освіти, молоді і спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 20212024 роки. 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу Андрушівському ліцею №1 

Андрушівської міської ради на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та проведення робіт. 

                                         Інформує: Антон Комінарець – начальник відділу  

                                                           комунальної власності, містобудування та  

                                                           архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл Андрушівському ліцею 

№1 Андрушівської міської ради на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та проведення робіт. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про безоплатне прийняття майна у  комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади. 

                                         Інформує: Антон Комінарець – начальник відділу  

                                                           комунальної власності, містобудування та  

                                                           архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради прийняти безоплатно майно у 

комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади. 

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                       Степан ПАЛАМАР     

 

Секретар засідання                                                                          Микола ЦАП                                       
 

 



 

ПРОТОКОЛ  № 8-8 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  20 квітня 2021 року 

ПРИСУТНІ:  Мельник О. В.,  Ананченко Л.П., Зубрицький О.В., Лапченко 

В. С., Ольхович С. Й., Пашинська Т.В., Рудюк П.М., Дущенко В.В., Мельник 

Н.І.,  Гальоса В.П. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – голова міської ради 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

Горкун Володимир Іванович – заступник  міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  

Комінарець Антон Олександрович – начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

Балюк Альона Миколаївна – начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я міської ради 

Кондратюк Ольга Вікторівна– начальник відділу з питань  надання 

адміністративних послуг міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради  

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради 

Сергій Олександр Клімчук – начальник Андрушівської державної податкової 

інспекції головного Управління державної податкової служби в 

Житомирській області 

Сергій Броніславович Пенькевіч – начальник відділу поліцейської діяльності 

№1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області  

Крушинська Галина Василівна– начальник відділу організаційно- кадрового 

забезпечення міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л.П. запропонувала обрати головуючого спільним 

засіданням постійних комісій Рудюка П.М., а секретарем:  Мельник Н.І. – 

секретаря постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин. 

ВИРІШИЛИ : Обрати головуючим на спільному засіданні  - Рудюка Петра 

Миколайовича, голову постійної комісії з  питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, секретарем:  Мельник 

Наталію Іванівну – секретаря постійної комісії комунальної власності, 



інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. запропонував внести в порядок денний такі 

питання : «Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021 – 2025 роки», «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури  і спорту на 2021 – 2024 роки»,  « Про 

встановлення відзнак Андрушівської міської ради» та «Про звернення до 

Президента України Володимира Зеленського, Служби безпеки України,  

Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО № 50 та № 87» 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021 рік. 

Інформує: Володимир  Горкун - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

2. Про затвердження цільової програми забезпечення тимчасовм житлом 

внутрішньо переміщених осіб на  2021-2022 роки. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного 

управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, 

щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2021 

рік. 

Інформує : Сергій  Клімчук - начальник Андрушівської 

державної податкової інспекції Головного Управління 

державної податкової служби в Житомирській області 

4. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення свят 

та проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної 

громади у 2021 році. 

Інформує: Володимир Горкун- заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

5. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує : Альона Балюк - начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

6. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки учасників 

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

та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує : Альона Балюк - начальник відділу 



соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

7. Про внесення змін до Цільової Програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської 

міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Сергій  Пенькевіч - начальник відділу поліцейської 

діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в 

Житомирській області 

8. Про затвердження звітів експертної оцінки об’єктів нерухомості 

комунальної власності. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

9. Про включення об’єктів  нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади  до Переліку першого та другого типу. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

10. Про безоплатне прийняття транспортного засобу «ГАЗ – 31105» , модель 

ГАЗ 31105-801 . 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

11. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про визначення та затвердження 

переліку адміністративних послуг». 

Інформує: Ольга  Кондратюк - начальник відділу з питань 

надання адміністративних послуг міської ради 

12. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

                            Інформує: Ніна Суботенко – начальник  

                                                управління фінансів міської ради  

13.Земельні питання. 

Інформує: Наталія Байбула - начальник відділу земельних 

відносин та екології міської ради 

14.Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк    начальник відділу 

освіти, молоді і спорту міської ради 

15.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-

2024 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк - начальник відділу 

освіти, молоді і спорту міської ради 

16. Про встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

                                                       Інформує: Галина Крушинська –  

                                                         начальник відділу організаційно-кадрового 

                                                                                     забезпечення міської ради 

17. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Служби 



безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та 

№87. 

                                        Інформує: Тетяна Пашинська –  депутат міської ради 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021 рік. 

Інформує: Володимир Горкун - заступник міського  

                               голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму  фінансової 

підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради 

«Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад 

«Чайка» на 2021 рік. 

 Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  2. Про затвердження цільової програми забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на  2021-2022 роки. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити цільову програму 

забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на  2021-

2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  3. Про затвердження Програми розвитку Андрушівської ДПІ 

Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого 

підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування 

платників на 2021 рік. 

Інформує : Сергій  Клімчук - начальник Андрушівської 

державної податкової інспекції Головного Управління 

державної податкової служби в 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 2021 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської 

територіальної громади у 2021 році. 

Інформує: Володимир Горкун- заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму фінансового 

забезпечення відзначення свят та проведення заходів на території 

Андрушівської міської територіальної громади у 2021 році. 



Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  5. Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

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

незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 

роки. 

Інформує : Альона Балюк - начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити зміни  до Комплексної 

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

пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 

2021-2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки 

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

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 

Інформує : Альона Балюк - начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до Програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Цільової Програми профілактики 

злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території 

Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Сергій  Пенькевіч - начальник відділу поліцейської 

діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в 

Житомирській області 

 ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до Цільової Програми 

профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на 

території Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження звітів експертної оцінки об’єктів 

нерухомості комунальної власності. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити звіти експертної оцінки 

об’єктів нерухомості комунальної власності. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 9. Про включення об’єктів  нерухомого майна Андрушівської 

міської територіальної громади  до Переліку першого та другого типу. 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради включити об’єкти  нерухомого майна 

Андрушівської міської територіальної громади  до Переліку першого та 



другого типу. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 10. Про безоплатне прийняття транспортного засобу «ГАЗ – 

31105» , модель ГАЗ 31105-801 . 

Інформує: Антон  Комінарець - начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно прийняти транспортний 

засіб «ГАЗ – 31105» , модель ГАЗ 31105-801 . 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про визначення та 

затвердження переліку адміністративних послуг». 

Інформує: Ольга  Кондратюк - начальник відділу з питань 

надання адміністративних послуг міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення п’ятої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.21 №8 «Про 

визначення та затвердження переліку адміністративних послуг». 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 12.  Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

                                    Інформує: Ніна Суботенко – начальник  

                                                управління фінансів міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л.П. внесла пропозицію щодо клопотання 

директора Андрушівського ліцею №1 зменшити суму фінансування на 

вартість робіт по проведенню реконструкції санвузлів. Білецька Г.І. та інші 

депутати підтримали дану пропозицію. 

ВИРІШИЛИ :  По данному питанню прийняти відповідні рекомендації із 

запропонованими змінами (додаються). 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 13. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Байбула - начальник відділу земельних 

відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити дані проекти рішень. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Програми «Розвиток молодіжної політики 

Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк - начальник відділу 

освіти, молоді і спорту міської ради 

 ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму «Розвиток 

молодіжної політики Андрушівщини» на 2021-2025 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 



спорту на 2021-2024 роки. 

Інформує: Світлана Рудюк - начальник відділу 

освіти, молоді і спорту міської ради 

 ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити Програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 16. Про встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

                                                       Інформує: Галина Крушинська –  

                                                         начальник відділу організаційно-кадрового 

                                                                                     забезпечення міської ради 

 ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради встановити  та затвердити 

Положення про відзнаки Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 17. Про звернення до Президента України Володимира 

Зеленського, Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо 

виборів на ОВО №50 та №87. 

                                        Інформує: Тетяна Пашинська –  депутат міської ради 

 ВИРІШИЛИ :  Дане питання винести на розгляд сесії. 

Одноголосно 
 

 

Голова  комісії з питань                                      Секретар комісії  з питань  

комунальної власності, інфраструктури,          соціально-економічного 

транспорту, житлово - комунального                розвитку, бюджету та фінансів 

господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин 

 

                                               

                           П.М.РУДЮК                                                         О.В. МЕЛЬНИК 

 

                 

 

Секретар засідання                                                                           Н.І.МЕЛЬНИК 

  



 

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Постійна комісія з питань  комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

від 20 квітня 2021 року 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

Про внесення змін до бюджету Андрушівської  

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

           Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

фінансів міської ради Суботенко Н.О., постійна комісія  
 

 

Р Е К О М Е Н Д У Є : 

1. Сесії міської ради внести зміни до  бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік: 

1.1 Спрямувати  кошти: 

-   на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної 

сигналізації оповіщення про пожежу та управління експлуатацією людей та 

передавання тривожних сповіщень  в приміщенні ЗДО «Дюймовочка» в сумі 

24,835 тис.грн.  

-   на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної 

сигналізації оповіщення про пожежу та управління експлуатацією людей та 

передавання тривожних сповіщень  в приміщенні ЗДО «Малятко» в сумі 

22,240 тис.грн.  

-   на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної 

сигналізації оповіщення про пожежу та управління експлуатацією людей та 

передавання тривожних сповіщень  в приміщенні ЗДО «Сонечко» в сумі 

24,662 тис.грн.  

- на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної 

сигналізації оповіщення про пожежу та управління експлуатацією людей та 

передавання тривожних сповіщень  в приміщенні ЗДО «Дзвіночок» в сумі 

22,862 тис.грн.  



- на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції  

частини приміщень під санвузли ліцею №1  в сумі 49,73684 тис.грн. 

- на придбання бензину  центру надання соціальних послуг в сумі 10,000 

тис.грн. 

- на придбання ПММ відділу поліцейської дільниці №1 Бердичівського 

району в сумі 20,000 тис. грн. 

- на придбання туберкуліну КНП «ЦПМСД» в сумі 39,195 тис. грн. 

- на придбання бензинової помпи районним сектором ДСНС в сумі 10,000 

тис. грн. 

- на придбання генератора бензинового КП АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ  в 

сумі 26,500 тис. грн. 

- на придбання матеріалів для проведення ремонту адмінприміщення КП 

«Комсервіс» в сумі 100,000 тис. грн. 

- на придбання вакуумного насоса на автомобіль спеціально- вакуумна 

цистерна ГАЗ – 53 КО  КП «Комсервіс» в сумі 10,500 тис. грн. 

- на придбання матеріалів для проведення реконструкції водопровідної 

мережі Андрушівського ліцею №1 в сумі 49,175 тис. грн. 

- на придбання автобусної зупинки с. Яроповичі в сумі – 25,919 тис. грн.. 

- на придбання двох автобусних зупинок с. Мостове в сумі – 48,630 тис. грн. 

- на проведення ремонтних робіт адміністративного приміщення ДПІ в сумі – 

48,000 тис. грн. 

- на встановлення пам’ятника героям АТО в сумі – 300,000 тис. грн. 

- на проведення капітального ремонту туалетів в адмінприміщенні міської 

ради в сумі -  299,897 тис. грн. 

- на проведення капітального ремонту залу засідань адмінприміщення міської 

ради в сумі - 273,145 тис. грн. 

- на оздоровлення дітей в КП ДОЗ в сумі  500,000 тис. грн. 

- на придбання комп’ютерної техніки  в міську раду в сумі –108,000 тис. грн. 

- на придбання програмного забезпечення АІС ЛОГІКА  в сумі – 16,000 тис. 

грн. 

- для підключення інтернету та оплат за нього для роботи програми 

«Соціальний супровід» в сумі – 49,000 тис. грн. 

- на громадські роботи в сумі – 80,000 тис. грн. 

- про надання  телекомунікаційних послуг (відео спостереження по вулицях ) 

в сумі -  22,907 тис. грн. 

- на оплату електроенергії Яроповицького ліцею в сумі – 90,000 тис. грн.. 

 1.2.Внести зміни до кошторисів установ: 

-  Андрушівського ліцею №1 , зменшивши КЕКВ 2210 на суму 36,450 тис. 

грн., збільшивши КЕКВ 2273 на таку ж суму. 



-  Андрушівської гімназії на  на придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту тепломережі в сумі 14015,0 грн. 

- Яроповицького ЗДО «Теремок»  для підключення інтернету в сумі 6300 грн. 

1.4.  Внести зміни до розпису бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади в частині оплати  пільг, субсидій, допомог сім’ям з дітьми  та інших 

субвенцій. 

2. Дане рішення зі змінами винести на затвердження сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням даних рекомендацій покласти на голову постійної 

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

 

 

Голова  комісії з питань                                      Секретар комісії  з питань  

комунальної власності, інфраструктури,          соціально-економічного 

транспорту, житлово - комунального                розвитку, бюджету та фінансів 

господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин 

 

                                               

                 П.М.РУДЮК                                                               О.В. МЕЛЬНИК 


