
ПРОТОКОЛ  № 10 

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

фізичного виховання, культури та соціальної політики 

                          

від  18 серпня 2021 року 

 

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

ЗАПРОШЕНІ: Сергій Дмитрович Демченко – заступник голови з питань 

діяльності виконавчих органів; 

Ірина Степанівна Цап – директор КУ  «Андрушівський інклюзивно-

ресурсний центр» Андрушівської міської ради Житомирської області 

Наталія Миколаївна Скрицька – головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

2. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та 

найменування, затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

3. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №14 «Про  ліквідацію Любимівської 

гімназії Андрушівської міської ради». 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

    4. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 

директора комунальної установи «Андрушівський інклюзивно-ресурсний 

центр» Андрушівської міської ради Житомирської області. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

5. Про затвердження Статуту комунальної установи «Андрушівський 

інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради Житомирської 

області. 

                                                   Інформує: Ірина Степанівна Цап – директор КУ   



           «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської міської ради Житомирської області. 

6. Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

                                                    Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

                                                                     головний спеціаліст відділу соціального  

                                                                   захисту та охорони здоров’я міської ради 

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 

Дерду Віктора Олексійовича. 

ВИРІШИЛИ : Обрати секретарем даного засідання Дерду В.О. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати сесії ради оголосити конкурс на заміщення 

вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та 

найменування, затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про 

зміну типу та найменування, затвердження статутів загальноосвітніх закладів 

та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №14 «Про  ліквідацію 

Любимівської гімназії Андрушівської міської ради». 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення восьмої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №14 «Про  

ліквідацію Любимівської гімназії Андрушівської міської ради».  

Одноголосно 



СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

посаду директора комунальної установи «Андрушівський інклюзивно-

ресурсний центр» Андрушівської міської ради Житомирської області. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердження Положення про 

проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

«Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради 

Житомирської області. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Статуту комунальної установи 

«Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради 

Житомирської області. 

                                                   Інформує: Ірина Степанівна Цап – директор КУ   

           «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської міської ради Житомирської області. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Статут комунальної 

установи «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської 

міської ради Житомирської області. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Положення про порядок надання 

адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської 

територіальної громади.                                                

                                                          Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька -   

                                                                     головний спеціаліст відділу соціального  

                                                                   захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до  Положення про 

порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської 

міської територіальної громади. 

Одноголосно 

 

Голова комісії                                                                       Степан ПАЛАМАР     

 

    Секретар засідання                                                                     Віктор ДЕРДА                                                                          
 

 

 

 

 



 

від 18 серпня 2021 року 

 

                                                ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

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

фізичного виховання, культури та соціальної політики прибуло ________ 

депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Засідання постійної комісії оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДОДАЄТЬСЯ) 

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  питаннях  до 5 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 питань: 



1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради оголосити конкурс на заміщення 

вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

2.  Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та 

найменування, затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                           голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №5 

«Про зміну типу та найменування, затвердження статутів загальноосвітніх 



закладів та закладів дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій 

редакції». 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

3. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №14 «Про  ліквідацію Любимівської 

гімназії Андрушівської міської ради». 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                           голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  внести зміни до рішення восьмої 

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 28.05.2021 №14 

«Про  ліквідацію Любимівської гімназії Андрушівської міської ради». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

4. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора 

комунальної установи «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської міської ради Житомирської області. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                           голови з питань діяльності виконавчих 



органів 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  затвердити Положення про 

проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи 

«Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради 

Житомирської області 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

 

5. Про затвердження Статуту комунальної установи «Андрушівський 

інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради Житомирської 

області. 

                                                   Інформує: Ірина Степанівна Цап – директор КУ   

           «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської міської ради Житомирської області. 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  затвердити Статут комунальної 

установи «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської 

міської ради Житомирської області. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 



 

Наступне питання: 

 

6. Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

                                                    Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька –  

                                                                   головний спеціаліст відділу соціального  

                                                                   захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  внести зміни до Положення про 

порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської 

міської територіальної громади. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 



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

виховання, культури та соціальної політики 

18 серпня 2021 року 

 

1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                         голови з питань діяльності виконавчих органів 

2. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №5 «Про зміну типу та 

найменування, затвердження статутів загальноосвітніх закладів та закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради у новій редакції». 

                                           Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                         голови з питань діяльності виконавчих органів 

3. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 28.05.2021 №14 «Про  ліквідацію Любимівської 

гімназії Андрушівської міської ради». 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                         голови з питань діяльності виконавчих органів 

    4. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 

директора комунальної установи «Андрушівський інклюзивно-ресурсний 

центр» Андрушівської міської ради Житомирської області. 

                                             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник  

                                                          голови з питань діяльності виконавчих органів 

5. Про затвердження Статуту комунальної установи «Андрушівський 

інклюзивно-ресурсний центр» Андрушівської міської ради Житомирської 

області. 

                                                   Інформує: Ірина Степанівна Цап – директор КУ   

           «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Андрушівської міської ради Житомирської області. 

6. Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Андрушівської міської територіальної 

громади. 

                                                    Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька –  

                                                                   головний спеціаліст відділу соціального  

                                                                   захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

 



 


