
ПРОТОКОЛ  № 15-16 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  29 вересня 2021 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Мельник О.В., Ананченко О.П.,  Зубрицький 

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

В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова 

Світлана Олександрівна Рудюк – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради 

Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу комунальної 

власності, містобудування  та архітектури міської ради 

Наталія Миколаївна Скрицька – в.о. начальника відділу соціального захисту 

та охорони здоров’я міської ради 

Альона Миколаївна Балюк – в.о. директора КНП «Центр ПМСД»   

Юрій Віталійович Ющинський – директор КНП «Андрушівська міська 

лікарня»  

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської ради 

Людмила Павлівна Ананченко – голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Д.В. запропонував обрати головуючого спільним 

засіданням постійних комісій Рудюка П.М. , а секретарем засідання 

Мельника О.В. – секретаря постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

ВИРІШИЛИ : Обрати головуючим на спільному засіданні  -  Рудюка Петра 

Миколайовича, 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. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

 

1. Про затвердження мережі закладів освіти Андрушівської міської ради на 

2021/2022 навчальний рік.  

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

2. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  



комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про делегування повноважень виконавчому комітету Андрушівської 

міської ради на надання згоди на вчинення значного господарського 

зобов’язання. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Про затвердження рішення виконавчого комітету Андрушівської міської 

ради «Про надання згоди на укладення договорів постачання газу КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про надання згоди на коригування робочого проєкту з ремонтно-

реставраційних робіт з відновлення елементів фасадів пам’ятки архітектури 

XIX століття садиби М. Терещенка в м. Андрушівка Житомирської області. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

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

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – в.о. начальника 

відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

півріччя 2021 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

8. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

9. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

10. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

11. Про звернення до Верховної Ради України щодо наповнення місцевих  

бюджетів додатковими ресурсами. 



Інформує: Людмила Павлівна Ананченко –  

голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

12. Про прогноз бюджету Андрушівської міської територіальної громади  

на 2022 - 2024 роки. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

13. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

14. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  1. Про затвердження мережі закладів освіти Андрушівської 

міської ради на 2021/2022 навчальний рік.  

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

ВИРІШИЛИ : Затвердити мережу закладів освіти Андрушівської міської ради 

на 2021/2022 навчальний рік.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  2. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  3. Про делегування повноважень виконавчому комітету 

Андрушівської міської ради на надання згоди на вчинення значного 

господарського зобов’язання. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради делегувати повноваження 

виконавчому комітету Андрушівської міської ради на надання згоди на 

вчинення значного господарського зобов’язання. 

Одноголосно 

 



СЛУХАЛИ:  3. Про делегування повноважень виконавчому комітету 

Андрушівської міської ради на надання згоди на вчинення значного 

господарського зобов’язання. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради делегувати повноваження 

виконавчому комітету Андрушівської міської ради на надання згоди на 

вчинення значного господарського зобов’язання. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради «Про надання згоди на укладення договорів 

постачання газу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

                     Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити рішення виконавчого 

комітету Андрушівської міської ради «Про надання згоди на укладення 

договорів постачання газу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  5. Про надання згоди на коригування робочого проєкту з 

ремонтно-реставраційних робіт з відновлення елементів фасадів пам’ятки 

архітектури XIX століття садиби М. Терещенка в м. Андрушівка 

Житомирської області. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради надати згоду на коригування 

робочого проєкту з ремонтно-реставраційних робіт з відновлення елементів 

фасадів пам’ятки архітектури XIX століття садиби М. Терещенка в м. 

Андрушівка Житомирської області. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  6. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок 

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – в.о. начальника 

відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  



 

 

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

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 

ради за І півріччя 2021 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за І півріччя 2021 року. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  8. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити фінансовий план КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

на 2022 рік. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  9. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 

рік. 

Одноголосно 



 

 

СЛУХАЛИ:  10. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська 

міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити фінансовий план КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  11. Про звернення до Верховної Ради України щодо наповнення 

місцевих бюджетів додатковими ресурсами. 

Інформує: Людмила Павлівна Ананченко –  

голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради прийняти звернення до Верховної 

Ради України щодо наповнення місцевих бюджетів додатковими ресурсами. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  12. Про прогноз бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 - 2024 роки. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити даний проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна 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:  14. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

ВИСТУПИЛИ: При розгляді питання про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості та передачі в оренду ТОВ ЖИТОМИР-АГРО-ІНВЕСТ, 

Гненюку Василю Івановичу для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств 4,4 га м. Андрушівка, вул. К.Маркса,100 терміном на 2 роки з 

орендною платою 5%.  

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень з 

урахуванням пропозицій. 

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 

            

                           Петро РУДЮК                                              Дмитро ТКАЧЕНКО      

 

Секретар засідання                                                               Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

 

від  29 вересня 2021 року 

 

1. Про затвердження мережі закладів освіти Андрушівської міської ради на 

2021/2022 навчальний рік.  

 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник  

відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

2. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

3. Про делегування повноважень виконавчому комітету Андрушівської 

міської ради на надання згоди на вчинення значного господарського 

зобов’язання. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

4. Про затвердження рішення виконавчого комітету Андрушівської міської 

ради «Про надання згоди на укладення договорів постачання газу КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

5. Про надання згоди на коригування робочого проєкту з ремонтно-

реставраційних робіт з відновлення елементів фасадів пам’ятки архітектури 

XIX століття садиби М. Терещенка в м. Андрушівка Житомирської області. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

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

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – в.о. начальника 

відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

півріччя 2021 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

8. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 



Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

9. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

10. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

11. Про звернення до Верховної Ради України щодо наповнення місцевих  

бюджетів додатковими ресурсами. 

Інформує: Людмила Павлівна Ананченко –  

голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

12. Про прогноз бюджету Андрушівської міської територіальної громади  

на 2022 - 2024 роки. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

13. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

14. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



від 29 вересня 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 (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  питанню до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах півтори години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про затвердження мережі закладів освіти Андрушівської міської ради на 

2021/2022 навчальний рік. 

 



                                 Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – 

начальник  

відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити мережу закладів освіти 

Андрушівської міської ради на 2021/2022 навчальний рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

2. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  затвердити дане рішення. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

3. Про делегування повноважень виконавчому комітету Андрушівської 

міської ради на надання згоди на вчинення значного господарського 

зобов’язання. 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  



комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради делегувати повноваження 

виконавчому комітету Андрушівської міської ради на надання згоди на 

вчинення значного господарського зобов’язання. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

4. Про затвердження рішення виконавчого комітету Андрушівської міської 

ради «Про надання згоди на укладення договорів постачання газу КП АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

комунальної власності, містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради  затвердити рішення виконавчого 

комітету Андрушівської міської ради «Про надання згоди на укладення 

договорів постачання газу КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається  

 

Наступне питання: 

 



5. Про надання згоди на коригування робочого проекту з ремонтно-

реставраційних робіт з відновлення елементів фасадів пам’ятки архітектури 

XIX століття садиби М. Терещенка в м. Андрушівка Житомирської області. 

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 коригування 

робочого проєкту з ремонтно-реставраційних робіт з відновлення елементів 

фасадів пам’ятки архітектури XIX століття садиби М. Терещенка в м. 

Андрушівка Житомирської області. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

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

восьмого скликання від 26.02.2021 №12 «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств Андрушівської міської ради». 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – в.о. начальника 

відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради  

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

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

сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.02.2021 №12 

«Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових 

планів комунальних некомерційних підприємств Андрушівської міської 

ради». 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 



Приймається 

 

Наступне питання: 

 

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за І 

півріччя 2021 року. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити звіт про виконання 

фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Андрушівської міської ради за І півріччя 2021 року. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

    Хто проти? Утримався? 

    Приймається 

 

Наступне питання: 

 

8. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Альона Миколаївна Балюк – директор  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити фінансовий план КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

на 2022 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 



Приймається    

 

Наступне питання: 

 

9.  Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни  до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2021 

рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

10. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

Інформує: Юрій Віталійович Ющинський – директор  

КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити фінансовий план КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 року. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 



Наступне питання: 

 

11. Про звернення до Верховної Ради України щодо наповнення місцевих  

бюджетів додатковими ресурсами. 

Інформує: Людмила Павлівна Ананченко –  

голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати  дане рішення винести на розгляд сесії 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

Наступне питання: 

 

12. Про прогноз бюджету Андрушівської міської територіальної громади  

на 2022 - 2024 роки. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати дане рішення винести на розгляд сесії  

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

13. 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 згідно 

_____________________. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

14. Земельні питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити дані проєкти рішень 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

Дякую за участь в роботі комісій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


