
 

ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  20 липня 2021 року 

 

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

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

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій  міської ради 

Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я міської  ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради 

Тетяна Григорівга Алексійчук – т.в.о. директора КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Святюк Є.П. вніс  пропозицію заслухати т.в.о. директора КП 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ Аврамець-Рудик К.В. про фінансовий стан 

підприємства . 

Аврамець – Рудик К. В. проінформувала про проблемні фінансові питання 

підприємства , а саме нестача коштів на зимове утримання доріг громади та 

питання оплати праці робітників у святкові та вихідні дні. Депутати 

запропонували розглянути  питання додаткового фінансування підприємства, 

після подання т.в.о. директора Аврамець-Рудик К.В. обґрунтувань та  

розрахунків на озвучені потреби на наступному засідання постійної комісії, яка 

відбудеться 23 липня 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про внесення змін до Програми соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                    Інформує: Михайло Миколайович Ляшук –   

                  начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Центр первинної  

      медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук – т.в.о.  

                                       директора КНП «Центр первинної медико-санітарної  

                                                               допомоги» Андрушівської міської ради 

3. 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 Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 



4. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ групи. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

5. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної 

громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Програми соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                    Інформує: Михайло Ляшук –  начальник відділу  

                                                   економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Програми соціального і 

економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Центр первинної  

      медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                Інформує: Тетяна  Алексійчук – т.в.о. директора  

                                            КНП «Центр первинної медико-санітарної  допомоги»  

                                                                                        Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Центр первинної       медико-санітарної допомоги» Андрушівської 

міської ради на 2021 рік. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. 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 внести 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: 4 Про надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ групи. 

                                    Інформує : Альона  Балюк – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати пільги особам з інвалідністю по 

зору І-ІІ групи. 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік. 
Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік згідно пропозицій (додаються).     

                                                                                                             

«За» -5   «ПРОТИ» - 1 (Святюк)  « Утримались» - 2 (Ананченко Л.П. ,  

Пашинська Т.В.) 

 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

20 липня 2021 року 

 

 

1. Про внесення змін до Програми соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                    Інформує: Михайло Миколайович Ляшук –   

                  начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

 

2. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Центр первинної  

      медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук – т.в.о.  

                                       директора КНП «Центр первинної медико-санітарної  

                                                               допомоги» Андрушівської міської ради 

 

3. 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 Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

4. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ групи. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

5. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної 

громади  на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- начальник 

управління фінансів міської ради 

 

 

 

 



 

 

 

від 20 липня 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 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 внесення змін до Програми соціального і економічного розвитку 

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 Програми 

соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                Наступне  питання: 

 

 

2. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Центр первинної  

      медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

                                                Інформує: Тетяна Григорівна Алексійчук – т.в.о.  

                                       директора КНП «Центр первинної медико-санітарної  

                                                               допомоги» Андрушівської міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Центр первинної       медико-санітарної допомоги» Андрушівської 

міської ради на 2021 рік. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                Наступне  питання: 



 

3. 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 Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради внести 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. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

 

4. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ групи. 

                                    Інформує : Альона Миколаївна Балюк – начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  сесії ради надати пільги особам з інвалідністю 

по зору І-ІІ групи. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 



                   Наступне  питання: 

5. 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 

                              

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 


