
ПРОТОКОЛ  № 11-11 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  09 червня 2021 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Рудюк П.М., Святюк Є.П., Мельник О. В.,  

Ананченко Л.П., Зубрицький О.В., Лапченко В. С., Ольхович С. Й., 

Пашинська Т.В.,  Дущенко В.В., Завацький А.Ф., Янчук С.В.,  Гальоса В.П. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар 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 

Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій міської ради 

СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. запропонував обрати головуючого спільним 

засіданням постійних комісій Ткаченка Д.В., а секретарем:  Мельник О.В. – 

секретаря постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

ВИРІШИЛИ : Обрати головуючим на спільному засіданні  - Ткаченка Дмитра 

Вікторовича, голову постійної комісії з  питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів: секретарем засідання  -  Мельника 

Олександра Вадимовича – секретаря постійної комісії соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: Білецька Г.І. запропонувала внести в порядок денний 

наступне питання : «Про внесення змін до  бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. запропонував внести зміни до порядку денного, 

включивши земельні питання. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 
1. 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 

2. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Галина Білецька – міський голова 

 



3. Земельні питання. 

Інформує : Наталія Байбула - начальник відділу земельних 

відносин та екології міської ради 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  1. 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 

 

ВИРІШИЛИ : Після детального обговорення та пропозицій депутатів проєкт 

рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2022 

рік» винести на затвердження сесії в новій редакції. (додається). 

 Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  2. Про внесення змін до  бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік. 

Інформує: Галина Білецька – міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Депутати внесли пропозицію виділити додатково кошти на 

придбання путівок пільговим категоріям дітей для оздоровлення в КП ДОЗ  

«Чайка» в сумі 272000 гривень та на капітальний ремонт водопровідних 

мереж та споруд села Нехворощ в сумі 1166567 гривень. 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік із врахуванням 

витрат на озвучені міським головою потреби. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  3. Земельні питання. 

Інформує : Наталія Байбула - начальник відділу земельних 

відносин та екології міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень. 

Одноголосно 

 

 

Голова  комісії з питань                                      Голова комісії  з питань  

комунальної власності, інфраструктури,          соціально-економічного 

транспорту, житлово - комунального               розвитку, бюджету та фінансів 

господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин 

            

                           П.М.РУДЮК                                                        Д.В.ТКАЧЕНКО      

Секретар засідання                                                                         О.В.МЕЛЬНИК 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

 

від  09 червня 2021 року 

1. 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 

2. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Галина Білецька – міський голова 

 

3. Земельні питання. 

Інформує : Наталія Байбула - начальник відділу земельних 

відносин та екології міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



від 9 червня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

спільного засідання постійних комісій 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На спільне засідання постійних комісій  прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Спільне засідання постійних комісій оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. 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   

 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по  питанню до 7 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається 



Переходимо до розгляду питання: 

1. 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   

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісій.   

 

 

 

 

 

 

 


