
 

ПРОТОКОЛ  № 22 

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

                          

від  18 лютого 2022 року 

 

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

Пашинська Т.В.,  Ольхович С.Й.,  Ломберг Ю.О. 

ЗАПРОШЕНІ: Галина Іванівна Білецька – міський голова 

Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської ради 

Ніна Олексіївна Суботенко  – начальник управління фінансів міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

                                                   Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -     

                            Начальник управління фінансів міської ради 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

                                                   Інформує: Ніна Олексіївна Суботенко -     

                            начальник управління фінансів міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Суботенко Н.І. інформувала присутніх що кошти, які 

передбачаються виділити на виконання «Програми надання матеріально-

технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил 

територіальної оборони Збройних сил України на 2021 – 2023р.»  в сумі 100000 

гривень обраховані  з резервного фонду місцевого бюджету. 

 Ткаченко Д.В. повідомив також, що депутатом Савенком О.Ю. був поданий до 

міської ради  проєкт рішення з аналогічного питання зі своїми пропозиціями. В 

ході обговорення питання,  депутати не підтримали проєкт рішення, 

запропонований депутатом Савенком О.Ю. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік відповідно до 

проєкту, запропонованого виконавчим апаратом міської ради . 

Одноголосно 

 

 

Голова комісії                                                                      Дмитро ТКАЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Олександр МЕЛЬНИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

від 25 січня 2022 року 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів  прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Засідання постійної комісії оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО  (ДОДАЄТЬСЯ) 

          

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 



для інформації по  питаннях  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах  години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати  

Хто проти? Утримався? Приймається 

Переходимо до розгляду питань: 

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

                                                   Інформує: Віталій Володимирович Годлевський-    

                            в.о. директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

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

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

                                                           Інформує: Альона Миколаївна Балюк-    

                            в.о. директора КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Андрушівської міської ради 

 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 



Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до фінансового плану 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 

ради на 2022 рік. 

 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

 

3 Про внесення змін до структури та штатного розпису Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради». 

                                                           Інформує: Ніла Василівна Подік-    

                            директор КУ «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради» 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внесенти зміни до структури та 

штатного розпису Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради». 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

4. Про внесення змін до структури апарату ради та  її виконавчого комітету,   

інших виконавчих органів ради.  

                                                           Інформує: Ольга Василівна Прокопенко-    

                            секретар міської ради 

 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 



Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до структури апарату 

ради та  її виконавчого комітету,  інших виконавчих органів ради. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

5. Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради восьмого 

скликання від 21.12.2021 року №33 «Про бюджет Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

                                                           Інформує: Оксана Йосипівна Постой-    

                             начальник бюджетного відділу управління 

фінансів  Андрушівської міської ради 

Переходимо до обговорення     

  Бажаючі виступити? 

 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 21.12.2021 року №33 «Про 

бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

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  

 

25 січня 2022 року 

 

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

лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

                                                   Інформує: Віталій Володимирович Годлевський-    

                            в.о. директора КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради 

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

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

                                                           Інформує: Альона Миколаївна Балюк-    

                            в.о. директора КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Андрушівської міської ради 

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради». 

                                                           Інформує: Ніла Василівна Подік-    

                            директор КУ «Центр надання соціальних послуг 

Андрушівської міської ради» 

4. Про внесення змін до структури апарату ради та  її виконавчого комітету,   

інших виконавчих органів ради.  

                                                           Інформує: Ольга Василівна Прокопенко-    

                            секретар міської ради 



5. Про внесення змін до рішення Андрушівської міської ради восьмого 

скликання від 21.12.2021 року №33 «Про бюджет Андрушівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

                                                           Інформує: Оксана Йосипівна Постой-    

                             начальник бюджетного відділу управління фінансів  

Андрушівської міської ради 
 

 

 

 

 

 


