
 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  25 червня 2021 року 

 

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

Зубрицький О.В., Лапченко В.С., Пашинська Т.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради 

Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій  міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про надання згоди на списання комунального майна. 

 Інформує: Антон  Олександрович Комінарець -  

начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради 

2. Про внесення змін до Плану  діяльності з підготовки регуляторних актів 

Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук- начальник 

відділу економічного розвитку та інвестицій міської 

ради 

3. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної 

громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

4. Про план роботи Андрушівської міської ради на друге півріччя 2021 року. 

                                              Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар  

                                                                міської ради 

 5. Про визначення уповноваженого органу з приватизації державного    

 житлового фонду.                                                                                                                 

                             Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання згоди на списання комунального майна. 

                                             Інформує: Антон Комінарець - начальник відділу  

                  комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати згоду на списання комунального 

майна. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Плану  діяльності з підготовки 

регуляторних актів Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Ляшук- начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Плану  діяльності з 

підготовки регуляторних актів Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Суботенко- начальник управління 

фінансів міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік згідно пропозицій 

(додаються). 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 4 Про план роботи Андрушівської міської ради на друге півріччя 

2021 року. 

                                              Інформує: Ольга Прокопенко – секретар міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити план роботи Андрушівської 

міської ради на друге півріччя 2021 року. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 5. Про визначення уповноваженого органу з приватизації 

державного  житлового фонду.                                                                                                                 

                             Інформує: Антон Комінарець - начальник відділу комунальної  

                                           власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради визначити уповноважений орган з 

приватизації державного  житлового фонду.                                                                                                                 

Одноголосно 

 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 



 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

25 червня 2021 року 

 

1. Про надання згоди на списання комунального майна. 
 Інформує: Антон  Олександрович Комінарець -  

начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської ради 

2. Про внесення змін до Плану  діяльності з підготовки регуляторних актів 

Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук- начальник 

відділу економічного розвитку та інвестицій міської 

ради 

3. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної 

громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

4. Про план роботи Андрушівської міської ради на друге півріччя 2021 року. 

                                              Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар  

                                                                міської ради 

 5. Про визначення уповноваженого органу з приватизації державного    

 житлового фонду.                                                                                                                 

                             Інформує: Антон Олександрович Комінарець - начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



від 25 червня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів  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 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 питань: 

1. Про надання згоди на списання комунального майна. 
                                       Інформує: Антон  Олександрович Комінарець -  

начальник відділу комунальної власності, містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Переходимо до обговорення     



  Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати згоду на списання 

комунального майна. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                Наступне  питання: 

 

2. Про  внесення змін до Плану  діяльності з підготовки регуляторних актів 

Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук- начальник 

відділу економічного розвитку та інвестицій міської 

ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради внести зміни до Плану  діяльності з 

підготовки регуляторних актів Андрушівської міської ради  на 2021 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                   Наступне  питання: 

 

3. Про  внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної 

громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади  на 2021 рік. 



 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                             Наступне  питання: 

 

4. Про план роботи Андрушівської міської ради на друге півріччя 2021 року. 

                    

                        Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 
 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради затвердити план роботи 

Андрушівської міської ради на друге півріччя 2021 року. 
 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 


