
ПРОТОКОЛ  № 20-20-14 

спільного засідання постійних комісій 

 

від  16 грудня 2021 року 

ПРИСУТНІ: Святюк Є.П., Мельник О.В., Ананченко О.П.,  Зубрицький О.В.,  

Ольхович С.Й., Пашинська Т.В., Рудюк П.М., Гулий А.В., Гальоса В.П.,  

Дущенко В.В., Завацький А.Ф.,  Янчук С.В., Паламар С.І., Сілецька Л.П., Цап 

М.В., депутати  Бачинський В.К. , Козак А.В. - (з правом дорадчого голосу). 

ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова; 

Прокопенко Ольга Василівна – секретар ради; 

Суботенко Ніна Олексіївна – начальник управління фінансів міської ради; 

Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ; 

Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ; 

Святослав Анатолійович Михайловський – керуючий справами виконавчого 

комітету ; 

Байбула Наталія Михайлівна – начальник відділу  земельних   відносин та 

екології міської ради;  

Ляшук Михайло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій; 

Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури; 

Світлана Олександрівна Рудюк – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

Степан Броніславович Солопій – директор Андрушівської районної філії 

Житомирського обласного Центру зайнятості; 

Ольга Вікторівна Яремчук – директор Андрушівської школи мистецтв ім. 

М.Максименка; 

Володимир Михайлович Дяченко – керівник КУ «Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради ; 

Старости старостинських округів громади. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійних комісій. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісій: 

 

1. Про затвердження статуту Андрушівської міської територіальної громади.    

                      Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

2. Про затвердження Програми  соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2022 рік.   

                                                        Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                      начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 



3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2022-2023 роки. 

                                                       Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів  ради 

4. Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства  

Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

5. Про Програму підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

6. Про Програму розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я  

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 — 2024 роки. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

7. Про затвердження  Програми фінансового  забезпечення відзначення свят та 

проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної громади  

у 2022 році. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

8. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної  

громади на 2022-2023 роки.  

Інформує: Степан Броніславович Солопій –  

директор Андрушівської районної філії  

Житомирського обласного Центру зайнятості 

9. Про  Програму  забезпечення депутатської діяльності на 2022 рік. 

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

керуючий справами виконавчого комітету 

10. Про Положення про порядок та умови використання коштів, які 

виділяються депутатам міської ради.  

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

                                                            керуючий справами виконавчого комітету 

11. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік. 

                                                           Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                      начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 



12. Про затвердження статуту Андрушівської міської бібліотеки у новій 

редакції. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

13. Про затвердження статуту Андрушівського міського Будинку культури у 

новій редакції. 

             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

14.Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади керівника (директора) комунального закладу культури. 

              Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 року №11 «Про Програму утримання та 

ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого 

значення, та вулиць і доріг комунальної  власності  Андрушівської міської 

територіальної громадина 2021-2022 роки». 

               Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови  

                                                       з питань діяльності виконавчих органів ради 

16. Про внесення змін до Положення про відділ комунальної власності, 

містобудування та архітектури Андрушівської міської ради та її виконавчого 

комітету.  

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

містобудування та архітектури 

17. Про внесення змін до рішення 46 сесії Андрушівської міської ради сьомого 

скликання від 03.03.2020 року «Про створення фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб». 

                     Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

                                       комунальної власності,  містобудування та архітектури 

18. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» Андрушівської  

міської ради квартири за адресою: вул. Івана Франка, 67, кв.73, м.Андрушівка, 

Житомирська обл. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури 

19. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» Андрушівської  

міської ради квартири за адресою: вул. Зазулінського, 20, кв.28, м.Андрушівка, 

Житомирська обл. 

                                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

       начальник відділу комунальної власності, містобудування та архітектури 



20. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

21. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури   

22. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс Андрушівського міського Будинку культури. 

                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури   

23. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради . 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

 24. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

25. Про збільшення статутного фонду КП АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Андрушівської міської ради . 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури   

26. Про збільшення статутного фонду КП «Комсервіс» Андрушівської міської 

ради . 

                       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу               

комунальної власності,  містобудування та архітектури   

27. Про погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання у 

Андрушівській школі мистецтв ім. М.Максименка  на 2022 рік. 

                                                                  Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук –  

директор Андрушівської школи мистецтв  ім. М.Максименка   

28. Про встановлення плати для батьків за харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти Андрушівської 

міської ради. 

                                                          Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  

начальник відділу освіти молоді та спорту                                                                               



29. Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року. 

                              Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

30. Земельні питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології 

31. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної  

громади на 2021 рік. 

                                                                 Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                            начальник управління фінансів 

32. Про бюджет Андрушівської міської територіальної  громади на 2022 рік. 

                                                                Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                            начальник управління фінансів 

33. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України щодо 

неприпустимості набрання чинності проєктом Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 

5600). 

                                                  Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська –  

                                                        голова фракції «Європейська Солідарність» 

За - 15   Проти - 0   Утримались – 0 

Не голосував – 2 ( Святюк Є.П., Гальоса В.П.) 

 СЛУХАЛИ:  1. Про затвердження статуту Андрушівської міської 

територіальної громади.    

                      Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради затвердити статут Андрушівської 

міської територіальної громади 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0  

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

 СЛУХАЛИ:  2. Про затвердження Програми  соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік.   

                                                        Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                      начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради затвердити  Програму  соціального і 

економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік.   

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0  

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

 



 

СЛУХАЛИ:  3. Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2022-

2023 роки. 

                                                       Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів  ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму фінансової 

підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2022-

2023 роки. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0  

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального 

господарства  Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму розвитку 

житлово – комунального господарства  Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  5. Про Програму підтримки Комунальної установи «Трудовий 

архів» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму підтримки 

Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської міської ради на 

2022 рік. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  6. Про Програму розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я  

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 — 2024 роки. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л.П. внесла пропозицію передбачити витрати на 

підвищення кваліфікації медичних працівників КНП «Центру ПМСД»  та КНП 

«Андрушівської міської лікарні» Андрушівської міської ради. 

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я  Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 — 2024 роки з урахуванням пропозиції. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  7. Про затвердження  Програми фінансового  забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської 

територіальної громади  у 2022 році. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму фінансового  

забезпечення відзначення свят та проведення заходів на території 

Андрушівської міської територіальної громади  у 2022 році. 

За – 16     Проти – 0  Утримались – 0 Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  8. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської 

територіальної  громади на 2022-2023 роки.  

Інформує: Степан Броніславович Солопій –  

директор Андрушівської районної філії  

Житомирського обласного Центру зайнятості 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму зайнятості 

населення Андрушівської міської територіальної  громади на 2022-2023 роки.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  9. Про  Програму  забезпечення депутатської діяльності на 2022 

рік. 

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

керуючий справами виконавчого комітету 

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л. П., яка внесла пропозицію збільшити суму на 

заходи Програми , а саме для виплати матеріальної допомоги громадянам 

вдвічі, що складатиме суму 520 тисяч гривень.  

Завацький А.Ф. запропонував збільшити суму для виплати матеріальної 

допомоги втричі (30000 гривень для одного депутата). В ході обговорення 

пропозиція не мала підтримки. 

ВИРІШИЛИ :Рекомендувати сесії ради  затвердити Програму забезпечення 

депутатської діяльності на 2022 рік з врахуванням пропозиції Ананченко Л.П.. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  10. Про Положення про порядок та умови використання коштів, 

які виділяються депутатам міської ради.  

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

                                                             керуючий справами виконавчого комітету 

ВИСТУПИЛИ: Ананченко Л. П., яка внесла пропозицію в розділі ІІ «Порядок 

виділення коштів», п.2 «Матеріальна допомога громадянам надається у розмірі 



до 3000 грн.» – вилучити. Таким чином, зняти  обмеження в сумі виданої 

матеріальної допомоги громадянам. 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  прийняти Положення про порядок та 

умови використання коштів, які виділяються депутатам міської ради з 

врахуванням пропозицій.  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  11. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік. 

                                                           Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                     начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити План діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік. 

За – 15     Проти – 1 (Гальоса В.П.)  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  12. Про затвердження статуту Андрушівської міської бібліотеки у 

новій редакції. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити  статут Андрушівської 

міської бібліотеки у новій редакції. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  13. Про затвердження статуту Андрушівського міського Будинку 

культури у новій редакції. 

             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити  статут Андрушівського 

міського Будинку культури у новій редакції. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  14. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника (директора) комунального закладу 

культури. 

              Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити  Положення про 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (директора) 

комунального закладу культури. 

За – 16     Проти – 0  Утримались - 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  15. Про внесення змін до рішення другої сесії Андрушівської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №11 «Про Програму 



утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому 

числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної  власності  

Андрушівської міської територіальної громадина 2021-2022 роки». 

               Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   

                                                         з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  внести зміни до рішення другої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №11 «Про 

Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, 

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної  власності  

Андрушівської міської територіальної громадина 2021-2022 роки». 

За – 15     Проти – 0  Утримались – 1 (Гальоса В.П.) 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  16. Про внесення змін до Положення про відділ комунальної 

власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету.  

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  внести зміни до Положення про відділ 

комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської 

ради та її виконавчого комітету.  

За – 16     Проти – 0  Утримались – 0 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ:  17. Про внесення змін до рішення 46 сесії Андрушівської міської 

ради сьомого скликання від 03.03.2020 року «Про створення фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». 

                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

                                       комунальної власності,  містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  внести зміни до рішення 46 сесії 

Андрушівської міської ради сьомого скликання від 03.03.2020 року «Про 

створення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  18. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» 

Андрушівської  міської ради квартири за адресою: вул. Івана Франка, 67, кв.73, 

м.Андрушівка, Житомирська обл. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  передати на баланс КП «Комсервіс» 

Андрушівської  міської ради квартиру за адресою: вул. Івана Франка, 67, кв.73, 

м.Андрушівка, Житомирська обл. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  19. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» 

Андрушівської  міської ради квартири за адресою: вул. Зазулінського, 20, кв.28, 

м.Андрушівка, Житомирська обл. 

                                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати на баланс КП 

«Комсервіс» Андрушівської  міської ради квартиру за адресою: вул. 

Зазулінського, 20, кв.28, м.Андрушівка, Житомирська обл. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  20. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської 

міської ради на баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. 

                                                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати майно з балансу 

Андрушівської міської ради на баланс комунального підприємства 

Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  21. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської 

міської ради на баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради 

«Комсервіс». 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури   

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати майно з балансу 

Андрушівської міської ради на баланс комунального підприємства 

Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  22. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської 

міської ради на баланс Андрушівського міського Будинку культури. 

                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури   
 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати майно з балансу 

Андрушівської міської ради на баланс Андрушівського міського Будинку 

культури. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  23. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської 

міської ради на баланс КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради . 

                                                Інформує: Антон Олександрович Комінарець – 

      начальник відділу  комунальної власності, містобудування та архітектури 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради безоплатно  передати майно з балансу 

Андрушівської міської ради на баланс КНП «Центр ПМСД» Андрушівської 

міської ради  

Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  24. Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території земельної ділянки. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради надати дозвіл на розроблення 

детального плану території земельної ділянки. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 25. Про збільшення статутного фонду КП 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ Андрушівської міської ради . 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури   
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради збільшити статутний фонд КП 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ Андрушівської міської ради. 

За – 15     Проти – 0  Утримались – 1 (Гальоса В.П.) 

Не голосував – 1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ: 26. Про збільшення статутного фонду КП «Комсервіс» 

Андрушівської міської ради . 

                     Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу               

комунальної власності,  містобудування та архітектури   

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради збільшити статутний фонд КП 

«Комсервіс» Андрушівської міської ради . 

За – 15     Проти – 0  Утримались – 2( Святюк Є.П. , Гальоса В.П.) 

СЛУХАЛИ: 27. Про погодження розміру плати та встановлення пільг за 

навчання у Андрушівській школі мистецтв ім. М.Максименка  на 2022 рік. 

                                                                  



                                                                 Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук –  

директор Андрушівської школи мистецтв  ім. М.Максименка   

ВИСТУПИЛИ: депутат Завацький А.Ф. в ході обговорення питання, вніс 

пропозицію про 50% відшкодування з бюджету батьківської плати за навчання. 

Депутатами не підтримали таку пропозиція. 
 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради погодити розмір плати та встановлення 

пільг за навчання у Андрушівській школі мистецтв ім. М.Максименка  на 2022 

рік. 

За – 14     Проти – 1 (Завацький А.Ф.)  Утримались – 2( Святюк Є.П. ,  

Гальоса В.П.) 

СЛУХАЛИ: 28. Про встановлення плати для батьків за харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти 

Андрушівської міської ради. 

                                                          Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  

начальник відділу освіти молоді та спорту  

ВИСТУПИЛИ: Сілецька Л.П. вважає плату за харчування дітей в садочках  

високою, тому пропонує її зменшити.  

Рудюк С.О. пояснила: відповідно до нових вимог та стандартів розраховано 

меню для дітей, тому плата за   харчування дітей в закладах освіти збільшилась. 

Білецька Г.І. також проінформувала присутніх про те, що наша громада єдина 

на Житомирщині, яка організовує забезпечення  харчуванням дітей 1- 4 класів.                                                                            

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради встановити плату для батьків за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної 

середньої освіти Андрушівської міської ради. 

За – 14     Проти – 1 (Завацький А.Ф.)  Утримались – 1 ( Гальоса В.П.) 

Не голосував -1 (Святюк Є.П.) 

СЛУХАЛИ: 29. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної  громади на 2021 рік. 

                                                                 Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                            начальник управління фінансів 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної  громади на 2021 рік. 

 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 30. Про бюджет Андрушівської міської територіальної  громади на 

2022 рік. 

                                                                Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                           начальник управління фінансів 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести даний проєкт рішення на  розгляд сесії. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 31. Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року. 



                              Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради винести даний проект рішення на 

розгляд сесії. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 32. Земельні питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати  ради винести дані проєкти рішень на розгляд 

сесії. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 33. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України щодо 

неприпустимості набрання чинності проєктом Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 

5600). 

                                                  Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська –  

                                                       голова фракції «Європейська Солідарність» 

ВИСТУПИЛИ: Прокопенко О.В. запропонувала направити дане звернення 

тільки до Президента України – Володимира Зеленського, так як Верховна Рада 

його вже прийняла. 

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести даний проєкт рішення на розгляд сесії з 

урахуванням пропозиції. 

За – 16     Проти -1 (Ананченко Л.П.)   Утримались - 0 
 

 

Голова  комісії з питань      Заступник голови комісії   Голова комісії з питань 

комунальної власності,       з питань соціально -           освіти, здоров’я, 

транспорту, житлово -        економічного розвитку,    фізичного виховання, 

комунального                       бюджету та фінансів         культури та соціальної 

господарства, архітектури,                                              політики 

благоустрою та 

земельних відносин 

                      

   Петро РУДЮК                        Євгеній СВЯТЮК          Степан ПАЛАМАР 

 

Секретар засідання                                                               Олександр МЕЛЬНИК 



 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

спільного засідання постійних комісій  

від  16 грудня 2021 року                                                         10.00 

1. Про затвердження статуту Андрушівської міської територіальної громади.                                        

Інформує: Ольга Василівна Прокопенко –                                                                      

секретар міської ради 

2. Про затвердження Програми  соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради на 2022 рік.   

                                                        Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                      начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2022-2023 роки. 

                                                       Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів  ради 

4. Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства  

Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

5. Про Програму підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» 

Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Володимир Михайлович Дяченко –  

керівник КУ «Трудовий архів» Андрушівської міської ради 

6. Про Програму розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я  

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 — 2024 роки. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

7. Про затвердження  Програми фінансового  забезпечення відзначення свят та 

проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної громади  

у 2022 році. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –  

заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 



8. Про Програму зайнятості населення Андрушівської міської територіальної  

громади на 2022-2023 роки.  

Інформує: Степан Броніславович Солопій –  

директор Андрушівської районної філії  

Житомирського обласного Центру зайнятості 

9. Про  Програму  забезпечення депутатської діяльності на 2022 рік. 

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

керуючий справами виконавчого комітету 

10. Про Положення про порядок та умови використання коштів, які 

виділяються депутатам міської ради.  

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

                                                            керуючий справами виконавчого комітету 

11. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік. 

                                                           Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – 

                                      начальник відділу економічного розвитку та інвестицій 

12. Про затвердження статуту Андрушівської міської бібліотеки у новій 

редакції. 

Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

13.Про затвердження статуту Андрушівського міського Будинку культури у 

новій редакції. 

             Інформує: Сергій Дмитрович Демченко – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

14. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади керівника (директора) комунального закладу культури. 

              Інформує: Сергій Дмитрович Демченко –заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

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

восьмого скликання від 23.12.2020 року №11 «Про Програму утримання та 

ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого 

значення, та вулиць і доріг комунальної  власності  Андрушівської міської 

територіальної громадина 2021-2022 роки». 

               Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови     

                                                        з питань діяльності виконавчих органів ради 

16. Про внесення змін до Положення про відділ комунальної власності, 

містобудування та архітектури Андрушівської міської ради та її виконавчого 

комітету.  

                                                   Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

містобудування та архітектури 



17. Про внесення змін до рішення 46 сесії Андрушівської міської ради сьомого 

скликання від 03.03.2020 року «Про створення фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб». 

                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу  

                                     комунальної власності,  містобудування та архітектури 

18. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» Андрушівської  

міської ради квартири за адресою: вул. Івана Франка, 67, кв.73, м.Андрушівка, 

Житомирська обл. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

19. Про безоплатну  передачу на баланс КП «Комсервіс» Андрушівської  

міської ради квартири за адресою: вул. Зазулінського, 20, кв.28, м.Андрушівка, 

Житомирська обл. 

                                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури 

20. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

                                                              начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури 

21. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                                містобудування та архітектури   

22. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс Андрушівського міського Будинку культури. 

                                 Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури   

23. Про безоплатну передачу майна з балансу Андрушівської міської ради на 

баланс КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради . 

                                                Інформує: Антон Олександрович Комінарець – 

      начальник відділу  комунальної власності, містобудування та архітектури 

 

 24. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  



                                                                                містобудування та архітектури 

25. Про збільшення статутного фонду КП АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Андрушівської міської ради . 

                                                    Інформує: Антон Олександрович Комінарець –  

начальник відділу комунальної власності,  

                                                                               містобудування та архітектури   

26. Про збільшення статутного фонду КП «Комсервіс» Андрушівської міської 

ради . 

                       Інформує: Антон Олександрович Комінарець – начальник відділу               

комунальної власності,  містобудування та архітектури   

27. Про погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання у 

Андрушівській школі мистецтв ім. М.Максименка  на 2022 рік. 

                                                                  Інформує: Ольга Вікторівна Яремчук –  

директор Андрушівської школи мистецтв  ім. М.Максименка   

28. Про встановлення плати для батьків за харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти Андрушівської 

міської ради. 

                                                         Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк –  

начальник відділу освіти молоді та спорту                                                                               

29. Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року. 

                               Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

30. Земельні питання. 

                                                       Інформує: Наталія Михайлівна Байбула -                                                     

начальник  відділу земельних відносин та екології 

31. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної  

громади на 2021 рік. 

                                                                 Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                            начальник управління фінансів 

32. Про бюджет Андрушівської міської територіальної  громади на 2022 рік. 

                                                                Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко –  

                                                                            начальник управління фінансів 

33. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України щодо 

неприпустимості набрання чинності проєктом Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 

5600). 

                                                  Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська –  

                                                       голова фракції «Європейська Солідарність» 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


