
ПРОТОКОЛ  № 26 
засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

 бюджету та фінансів 
 

від  27 вересня 2022 року 

ПРИСУТНІ: Ткаченко Д.В., Мельник О.В., Ананченко О.П., Зубрицький О.В.,  
Ломберг Ю.О., Ольхович С.Й., Пашинська Т.В. 
ЗАПРОШЕНІ: Білецька Галина Іванівна – міський голова; 
Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ; 
Ляшук Михайло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку та 
інвестицій; 
Наталія Миколаївна Скрицька – начальник відділу соціального захисту та 
охорони здоров’я; 
Алла Володимирівна Огір – головний спеціаліст відділу соціального захисту та 
охорони здоров’я; 
Годлевський Віталій Володимирович – директор КНП «Андрушівська міська 
лікарня»   Андрушівської міської ради; 
Альона Миколаївна Балюк –директор КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги»  Андрушівської міської ради; 
Альона Олександрівна Постой – головний бухгалтер КП АМР «Комсервіс»; 
Надія Вікторівна Кирилюк - т.в.о. директора КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської 
міської ради; 
Лілія Вікторівна Ільчук – в.о. завідувача  КП «Андрушівська ЦМА №48» 
Андрушівської міської ради. 
СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний комісії: 
 
1. Про хід і результати виконання Програми соціального і економічного 
розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік за І півріччя 2022 року. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник 
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

2. Про хід та результати виконання Програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я Андрушівської міської територіальної громади за 8 місяців 
2022 року. 

Інформує: Алла Володимирівна Огір – головний спеціаліст 
відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

3. Про хід виконання міської комплексної Програми підтримки сімей/осіб, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання домашньому 
насильству та попередження торгівлі людьми за І півріччя 2022 року. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – начальник 



відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 
4. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Андрушівська 
центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Алла Володимирівна Огір  – головний спеціаліст  
 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

5. Про відмову у наданні на 2023 рік пільги зі сплати земельного податку 
підрозділу ДПРЧ-5. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

6. Про надання згоди на прийняття об’єкта незавершеного будівництва 
«Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації  
м.Андрушівка». 

Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник міського голови   
з питань діяльності виконавчих органів ради 

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 
«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І півріччя 2022 
року. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 
8. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська міська 
лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 
9. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» 
Андрушівської міської ради на 2023 рік. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 
10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради за              
І півріччя 2022 року. 
                                                                    Інформує: Альона Миколаївна Балюк – 

                                                       директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

11. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 
                                                                    Інформує: Альона Миколаївна Балюк – 

                                                       директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КП АМР 
«КОМСЕРВІС» Андрушівської міської ради  за 2021 рік та 7 місяців 2022 року. 

Інформує : Альона Олександрівна Постой – головний 
бухгалтер КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»  

13. Про затвердження фінансового плану КП АМР «КОМСЕРВІС» 
Андрушівської міської ради на 2023 рік. 



                                    Інформує : Альона Олександрівна Постой – головний 
бухгалтер КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»  

14. Про затвердження фінансового звіту КП «Дитячий оздоровчий заклад 
«Чайка» Андрушівської міської ради за перше півріччя 2022 року. 

  Інформує : Надія Вікторівна Кирилюк  – т.в.о. директора 
 КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради  

15. Про затвердження фінансового плану  КП «Дитячий оздоровчий заклад 
«Чайка»  Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

  Інформує : Надія Вікторівна Кирилюк  – т.в.о. директора 
 КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради  

16. Про затвердження фінансового звіту  КП «Андрушівська центральна 
міська аптека №48» Андрушівської міської ради за перше півріччя 2022 року. 

  Інформує : Лілія Вікторівна Ільчук – в.о. завідувача 
 КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської ради  

17. Про затвердження фінансового плану КП «Андрушівська центральна 
міська аптека №48» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

  Інформує : Лілія Вікторівна Ільчук – в.о. завідувача 
 КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської ради  

18. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів. 
                                                                            Інформує:  Дмитро Вікторович Ткаченко – 

голова постійної комісії з питань соціально-економічного 
 розвитку, бюджету та фінансів 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  1. Про хід і результати виконання Програми соціального і 
економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік за І півріччя 
2022 року. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник 
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ :  Рекомендувати сесії ради хід і результати виконання Програми 
соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2022 рік за 
І півріччя 2022 року взяти до відома. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  2. Про хід та результати виконання Програми розвитку та 
підтримки галузі охорони здоров’я Андрушівської міської територіальної 
громади за 8 місяців 2022 року. 

Інформує: Алла Володимирівна Огір – головний спеціаліст 
відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради хід та результати виконання Програми 
розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я Андрушівської міської 
територіальної громади за 8 місяців 2022 року взяти до відома. 



Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  3. Про хід виконання міської комплексної Програми підтримки 
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання 
домашньому насильству та попередження торгівлі людьми за І півріччя 2022 
року. 

Інформує: Наталія Миколаївна Скрицька – начальник 
відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  хід виконання міської комплексної 
Програми підтримки сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, запобігання домашньому насильству та попередження торгівлі 
людьми за І півріччя 2022 року взяти до відома. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради у 
новій редакції. 

Інформує: Алла Володимирівна Огір  – головний спеціаліст  
 відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити Статут комунального 
підприємства «Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської 
міської ради у новій редакції. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  5. Про відмову у наданні на 2023 рік пільги зі сплати земельного 
податку підрозділу ДПРЧ-5. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити даний проєкт рішення. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  6. Про відмову у наданні на 2023 рік пільги зі сплати земельного 
податку підрозділу ДПРЧ-5. 

Інформує: Михайло Миколайович Ляшук – начальник                                         
відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити даний проєкт рішення. 
Одноголосно 

СЛУХАЛИ:  7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП 
«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради за І півріччя 2022 
року. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити звіт про виконання 
фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської 
ради за І півріччя 2022 року. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  8. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Андрушівська 
міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  внести зміни до фінансового плану 
КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2022 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  9. Про затвердження фінансового плану КНП «Андрушівська 
міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 
                                                  Інформує: Віталій Володимирович Годлевський – 
                                                       директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансовий план КНП 
«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської 
ради за І півріччя 2022 року. 
                                                                    Інформує: Альона Миколаївна Балюк – 

                                                       директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити звіт про виконання 
фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Андрушівської міської ради за І півріччя 2022 року. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  11. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 
                                                                    Інформує: Альона Миколаївна Балюк – 

                                                       директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Андрушівської міської ради 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансового план КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради на 
2023 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КП 
АМР «КОМСЕРВІС» Андрушівської міської ради  за 2021 рік та 7 місяців 2022 
року. 

Інформує : Альона Олександрівна Постой – головний 
бухгалтер КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»  

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити звіт про виконання 
фінансового плану КП АМР «КОМСЕРВІС» Андрушівської міської ради  за 
2021 рік та 7 місяців 2022 року. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  13. Про затвердження фінансового плану КП АМР «КОМСЕРВІС» 
Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

                                    Інформує : Альона Олександрівна Постой – головний 
бухгалтер КП Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС»  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансового плану КП 
АМР «КОМСЕРВІС» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 
 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  14.  Про затвердження фінансового звіту КП «Дитячий оздоровчий 
заклад «Чайка» Андрушівської міської ради за перше півріччя 2022 року. 

  Інформує : Надія Вікторівна Кирилюк  – т.в.о. директора 
 КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансовий звіт КП 
«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради за перше 
півріччя 2022 року. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  15.  Про затвердження фінансового плану  КП «Дитячий 
оздоровчий заклад «Чайка»  Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

  Інформує : Надія Вікторівна Кирилюк  – т.в.о. директора 
 КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансовий план  КП 
«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»  Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  16.  Про затвердження фінансового звіту  КП «Андрушівська 
центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради за перше півріччя 
2022 року. 

  Інформує : Лілія Вікторівна Ільчук – в.о. завідувача 
 КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської ради  

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансовий звіт  КП 
«Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради за 
перше півріччя 2022 року. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  17.  Про затвердження фінансового плану КП «Андрушівська 
центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради на 2023 рік. 

  Інформує : Лілія Вікторівна Ільчук – в.о. завідувача 
 КП «Андрушівська ЦМА №48» Андрушівської міської ради  

 



ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  затвердити фінансовий план  КП 
«Андрушівська центральна міська аптека №48» Андрушівської міської ради на  
2023 рік. 

Одноголосно 
СЛУХАЛИ:  18.  Звіт голови постійної комісії міської ради з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів. 
                                                                            Інформує:  Дмитро Вікторович Ткаченко – 

голова постійної комісії з питань соціально-економічного 
 розвитку, бюджету та фінансів 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати сесії ради  звіт голови постійної комісії міської 
ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів взяти до 
відома.  

Одноголосно 
 
 
Голова комісії з питань соціально -   
економічного розвитку,  
бюджету та фінансів                                                                  Дмитро ТКАЧЕНКО                                                              
 

Секретар комісії                                                                     Олександр МЕЛЬНИК 


