
ПРОТОКОЛ  № 19-18-13 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  18 листопада 2021 року 

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

О.В.,  Ольхович С.Й., Рудюк П.М., Гулий А.В.,  Мельник Н.І.,   Дущенко В.В., 

Янчук С.В., Паламар С.І., Сілецька Л.П., Цап М.В., Бачинський В.К.  

(з правом дорадчого голосу). 

Зареєструвавшись, депутати Святюк Є.П., Пашинська Т.В., Гальоса В.П., 

Завацький А.Ф., Бойко В.І. покинули залу, де проходило спільне засідання  і не 

брали участь у роботі комісій. 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова; 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар ради; 

Суботенко Ніна Олексіївна – начальник управління фінансів міської ради; 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради; 

Директори закладів загальної середньої освіти; 

Директори закладів дошкільної освіти. 

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 комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин: 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 інформацію про стан підготовки та проходження опалювального сезону у 

закладах соціальної сфери Андрушівської міської ради. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

2. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної громади 

на 2021 рік.  



                                     Інформує: Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- 

начальник  управління фінансів міської ради 

3. Земельні  питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

                                                        земельних відносин та екології міської ради 

СЛУХАЛИ:  1. Про інформацію про стан підготовки та проходження 

опалювального сезону у закладах соціальної сфери Андрушівської міської ради. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

 

ВИСТУПИЛИ: Директор Андрушівського  ЗДО « Дзвіночок» Смиковська 

Любов Іванівна, яка детально, по- кроково розповіла, що було зроблено для 

того, щоб опалювальний сезон в закладі, який вона очолює  було розпочато. 

Наголосила, що тільки в тісній співпраці з працівниками відділу освіти, 

керівництвом міської ради всі необхідні документи були оформлені належним 

чином, що дало можливість одними з перших в області розпочати опалювати 

садочок. 

В обговоренні данного питання брали участь директор Андрушівської гімназії 

Кондратюк Л.М., депутат міської ради  - директор Андрушівського ліцею №1 

Мельник О.В. та директор Андрушівського ліцею №2 – Пташник В.В. Всі вони 

були одностайні в думці, що труднощів  було дуже багато, але  спільно з 

працівниками міської ради, всі вони були усунені і на даний час всі заклади вже 

опалюються та навчальний процес не переривався.  

Депутат Ткаченко Д.В. підкреслив, що ситуація з початком опалювального 

сезону в  закладах соціальної сфери вкрай важка не тільки по області , а й по 

всій державі. В зв’язку з чим звернувся до всіх присутніх, враховуючи особисті 

можливості, допомагати керівникам шкіл, садочків в придбанні дров для їх 

закладів. В ході розмови , Дмитро Вікторович також наголосив що вкрай 

необхідно допомога  для придбання кисню для Андрушівської міської лікарні. 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради інформацію про стан підготовки та 

проходження опалювального сезону у закладах соціальної сфери 

Андрушівської міської ради взяти до відома. 

 

Одноголосно. 

 СЛУХАЛИ:  2. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської 

територіальної громади на 2021 рік.  

                                     Інформує: 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. 

Одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  3. Земельні  питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

                                                        земельних відносин та екології міської ради 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити дані проєкти рішень. 

Одноголосно. 

 

 

Голова  комісії з питань      Голова комісії  з питань     Голова комісії з питань 

комунальної власності,       соціально-економічного     освіти, здоров’я, 

транспорту, житлово -        розвитку, бюджету та         фізичного виховання, 

комунального                      фінансів                                культури та 

господарства, архітектури,                                               соціальної політики 

благоустрою та 

земельних відносин 

                      

   Петро РУДЮК                        Дмитро ТКАЧЕНКО               Степан ПАЛАМАР 

 

Секретар засідання                                                               Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

від 18 листопада 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 : 

1. Про інформацію про стан підготовки та проходження опалювального сезону у 

закладах соціальної сфери Андрушівської міської ради. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

2. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної громади 

на 2021 рік.  

                                     Інформує: Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- 

начальник  управління фінансів міської ради 

3. Земельні  питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської ради 

 

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 20 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 інформацію про стан підготовки та проходження опалювального сезону у 

закладах соціальної сфери Андрушівської міської ради. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

 

Переходимо до обговорення 

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

 

2. 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 ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне питання: 

3. 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  
 

від  18 листопада 2021 року 

 

1. Про інформацію про стан підготовки та проходження опалювального сезону у 

закладах соціальної сфери Андрушівської міської ради. 

                          Інформує: Галина Іванівна Білецька – Андрушівський  

                                                                міський голова 

2. Про внесення змін до бюджету  Андрушівської міської територіальної громади 

на 2021 рік.  

                                     Інформує: Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко- 

начальник  управління фінансів міської ради 

3. Земельні  питання. 

Інформує: Наталія Михайлівна Байбула – начальник відділу  

земельних відносин та екології міської р 

 

 

 

 

 


