
 

ПРОТОКОЛ  № 18 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  26 жовтня 2021 року 

 

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

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

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Володимир Іванович Горкун – заступник  голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Валентина Володимирівна Пташник – директор Андрушівського ліцею №2 

Андрушівської міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко – начальник управління фінансів міської  ради 

Михайло Миколайович Ляшук – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій 

Алла  Володимирівна Огір – головний спеціаліст відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я міської ради 

Іван Миколайович Берладин – директор Андрушівської ДЮСШ Андрушівської 

міської ради  

Наталія Андріївна Шаламай – директор Андрушівського ЗДО «Сонечко» 

Інна Анатоліївна Андрощук – директор Андрушівського ЗДО « Малятко» 

Володимир Михайлович Дяченко – директор КУ « Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по капітальному ремонту комунальних доріг. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

2. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по реконструкції стадіону Андрушівської дитячо-юнацької 

спортивної школи Андрушівської міської ради. 

                                                           Інформує: Іван Миколайович Берладин-    

                            директор Андрушівської ДЮСШ Андрушівської міської ради 

3. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації 

по капітальному ремонту харчоблоку Андрушівського ліцею №2 

Андрушівської міської ради. 

                                                   Інформує: Валентина Володимирівна Пташник –  

                      директор Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради. 



4. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термосанації адміністративної будівлі Андрушівського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко».  

                                                                Інформує:  Наталія Андріївна Шаламай –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Сонечко» 

Андрушівської міської ради 

5. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної документації 

по капітальному ремонту покрівлі приміщення Андрушівського ЗДО 

«Малятко» Андрушівської міської ради. 

                                                                Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук – 

             директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської міської ради 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про Програму забезпечення жителів 

громади життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік». 

                                 Інформує: Алла Володимирівна Огір- головний спеціаліст  

                              відділу соціального захисту та охорони здоров’я   міської ради 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 року №20 «Про програму підтримки  

Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської міської ради на 2021 

рік». 

                                                        Інформує:  Володимир Михайлович Дяченко – 

директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

8. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 року №2 «Про затвердження Програми 

соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік». 

                                                             Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку  

та інвестицій  міської ради 

9. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

10. Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

                                                  Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

11. 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 надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на проведення робіт по капітальному ремонту комунальних доріг. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

                                      заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення робіт по капітальному 

ремонту комунальних доріг. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на проведення робіт по реконструкції стадіону Андрушівської 

дитячо-юнацької спортивної школи Андрушівської міської ради. 

                                                           Інформує: Іван Миколайович Берладин-    

                            директор Андрушівської ДЮСШ Андрушівської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати  дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення робіт по реконструкції 

стадіону Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрушівської 

міської ради. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації по капітальному ремонту харчоблоку Андрушівського ліцею №2 

Андрушівської міської ради. 

                                                   Інформує: Валентина Володимирівна Пташник –  

                      директор Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку 

Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради. 

 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на проведення термосанації адміністративної будівлі 

Андрушівського закладу дошкільної освіти «Сонечко».  

                                                                Інформує:  Наталія Андріївна Шаламай –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Сонечко» 

Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення термосанації 

адміністративної будівлі Андрушівського закладу дошкільної освіти 

«Сонечко». 

 



СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної 

документації по капітальному ремонту покрівлі приміщення Андрушівського 

ЗДО «Малятко» Андрушівської міської ради. 

                                                                Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук – 

             директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення термосанації 

адміністративної будівлі Андрушівського закладу дошкільної освіти 

«Сонечко». 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про Програму 

забезпечення жителів громади життєвонеобхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення на 2021 рік». 

                                 Інформує: Алла Володимирівна Огір- головний спеціаліст  

                              відділу соціального захисту та охорони здоров’я   міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про 

Програму забезпечення жителів громади життєвонеобхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік». 

 

   СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №20 «Про програму 

підтримки  Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської міської 

ради на 2021 рік». 

                                                        Інформує:  Володимир Михайлович Дяченко – 

директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №20 «Про 

програму підтримки  Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської 

міської ради на 2021 рік». 

    

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про фонд 

охорони навколишнього природного середовища Андрушівської міської 

територіальної громади. 

 



СЛУХАЛИ: 10. Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

                                                  Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради звіт про виконання бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: В ході обговорення, депутати  внесли доповнення до  

пропозиції запропонованих змін, зокрема : 

- заслухавши директора  Андрушівського ліцею №1 щодо необхідності 

проведення робіт по заміні покрівлі даху приміщення -  виділити кошти  в 

сумі 521035 грн. 

-  взявши до уваги інформацію директора КП АМР «Комсервіс»  щодо 

терміновості сплати податків підприємства – виділити на дані цілі  48400 

грн. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік згідно пропозицій з 

урахуванням запропонованих доповнень. 

 

«За»  - 5           «Проти» - 0       «Утримались» - 0 

 

Депутати Мельник О.В. та Ольхович С.Й. не брали участь в голосуванні у 

зв'язку з конфліктом інтересів. 

 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



від 26 жовтня 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 надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по капітальному ремонту комунальних доріг. 

 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

 



Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення робіт по капітальному 

ремонту комунальних доріг. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

2. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по реконструкції стадіону Андрушівської дитячо-юнацької 

спортивної школи Андрушівської міської ради. 

                                                           Інформує: Іван Миколайович Берладин-    

                            директор Андрушівської ДЮСШ Андрушівської міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення робіт по реконструкції 

стадіону Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрушівської 

міської ради. 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 



3. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації 

по капітальному ремонту харчоблоку Андрушівського ліцею №2 

Андрушівської міської ради. 

                                                   Інформує: Валентина Володимирівна Пташник –  

                      директор Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради. 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку 

Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

4. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термосанації адміністративної будівлі Андрушівського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко».  

                                                                Інформує:  Наталія Андріївна Шаламай –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Сонечко» 

Андрушівської міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на проведення термосанації 

адміністративної будівлі Андрушівського закладу дошкільної освіти 

«Сонечко». 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 



 

5. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної документації 

по капітальному ремонту покрівлі приміщення Андрушівського ЗДО 

«Малятко» Андрушівської міської ради. 

                                                                Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» 

Андрушівської міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно–кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі 

приміщення Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської міської ради. 

 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

6. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної документації 

по заміні системи опалення Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської 

міської ради. 

                                                                  Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» 

Андрушівської міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на виготовлення 

проєктно–кошторисної документації по заміні системи опалення 

Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської міської ради. 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 



Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про Програму забезпечення жителів 

громади життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік». 

                                                                     Інформує: Алла Володимирівна Огір – 

головний спеціаліст відділу соціального захисту 

 та охорони здоров’я   міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про 

Програму забезпечення жителів громади життєвонеобхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення на 2021 рік». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 року №20 «Про програму підтримки  

Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської міської ради на 2021 

рік». 

                                                        Інформує:  Володимир Михайлович Дяченко – 

                                 директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 



Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни  до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №20 «Про 

Програму підтримки  Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської 

міської ради на 2021 рік». 
 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

9. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 року №2 «Про затвердження 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 рішення шостої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.03.2021 року №2 «Про 

затвердження Програми соціального і економічного розвитку Андрушівської 

міської ради на 2021 рік». 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

10. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

Переходимо до обговорення     



  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про фонд 

охорони навколишнього природного середовища Андрушівської міської 

територіальної громади. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

11. Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради звіт про виконання бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року взяти до 

відома. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

12. 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 

________________________________ (рекомендацій) 

 

 

 

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 соціально-економічного розвитку, бюджету 

та фінансів  

 

26 жовтня 2021 року 

 

1. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по капітальному ремонту комунальних доріг. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник голови  з питань діяльності виконавчих органів 

2. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по реконструкції стадіону Андрушівської дитячо-юнацької 

спортивної школи Андрушівської міської ради. 

                                                           Інформує: Іван Миколайович Берладин-    

                            директор Андрушівської ДЮСШ Андрушівської міської ради 

3. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації 

по капітальному ремонту харчоблоку Андрушівського ліцею №2 

Андрушівської міської ради. 

                                                   Інформує: Валентина Володимирівна Пташник –  

                      директор Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради. 

4. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення термоса нації адміністративної будівлі Андрушівського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко».  

                                                                Інформує:  Наталія Андріївна Шаламай –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Сонечко» 

Андрушівської міської ради 

5. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної документації 

по капітальному ремонту покрівлі приміщення Андрушівського ЗДО 

«Малятко» Андрушівської міської ради. 

                                                                Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» 

Андрушівської міської ради 

 

6. Про надання дозволу на виготовлення проєктно–кошторисної документації 

по заміні системи опалення Андрушівського ЗДО «Малятко» Андрушівської 

міської ради. 

                                                                  Інформує: Інна Анатоліївна Андрощук –   

                                                            директор  Андрушівського ЗДО «Малятко» 

Андрушівської міської ради 

 

 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 №14 «Про Програму забезпечення жителів 

громади життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік». 

                                                                     Інформує: Алла Володимирівна Огір – 



головний спеціаліст відділу соціального захисту 

 та охорони здоров’я   міської ради 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 року №20 «Про програму підтримки  

Комунальної установи «Трудовий архів»  Андрушівської міської ради на 2021 

рік». 

                                                        Інформує:  Володимир Михайлович Дяченко – 

директор КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

              

9. Про внесення змін до рішення шостої сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання від 26.03.2021 року №2 «Про затвердження Програми 

соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік». 

                                                             Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

начальник відділу економічного розвитку  

та інвестицій  міської ради 

10. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Андрушівської міської територіальної громади. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

11. Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 

 

12. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко – начальник  

управління фінансів міської ради 
 


