
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 22 січня 2021 р.                                                                                             № 20  
 
Про визначення  уповноважених осіб щодо 
реєстрації\зняття з реєстрації місця 
проживання\перебування осіб 
 

Відповідно до статі 371, статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», Правил реєстрації місця 
проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2016 р. № 207, виконком Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Визначити уповноваженими посадовими особами виконавчого органу 
Андрушівської міської ради щодо реєстрації\зняття з реєстрації місця 
проживання\перебування осіб на території Андрушівської міської 
територіальної громади, на яку поширюються повноваження Андрушівської 
міської ради по місту Андрушівка: 

провідного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг апарату 
міської ради та її виконавчого комітету – Кременчук Тамару Леонідівну, у разі 
її тимчасової відсутності особу, яка виконуватиме її обов’язки; 

по селах громади: 
- старосту села Антопіль – Устича Ю.В. 
- старосту сіл Бровки Перші, Ярешки – Манзебур Н.Г. 
- старосту сіл Волосів, Града – Шателюк Л.Є. 
- старосту села Гальчин – Сушка М. Г. 
- старосту села Городківка – Сокола В.Ф. 
- старосту сіл Зарубенці, Лісівка, Тарасівка – Опанасюка В.З. 
- старосту сіл Камені, Жерделі, Бровки Другі – Семчук С.М. 
- старосту села Лебединці – Троценка А.М. 
- старосту села Любимівка – Зембер Н.П. 
- старосту села Мала П’ятигірка – Маслюк В.М. 
- старосту сіл Міньківці, Городище – Назарчук С.І. 
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- старосту села Мостове – Опанасюка С.Л. 
- старосту села Нехворощ – Закабулу А.А. 
- старосту села Нова Котельня – Драпак О.М. 
- старосту сіл Павелки, Гарапівка – Опанасюка О.М. 
- старосту села Яроповичі – Бойка О.В.  

У разі їх тимчасової відсутності повноваження щодо реєстрації\зняття з 
реєстрації місця проживання\перебування осіб на території Андрушівської 
міської територіальної громади, на яку поширюються повноваження 
Андрушівської міської ради покласти на діловодів відділу надання 
адміністративних послуг апарату міської ради та її виконавчого комітету у 
відповідних населених пунктах. 

 

2. Уповноваженим особам визначеним у п.1 цього рішення забезпечити: 
- прийняття від Андрушівської міської ради документації з питань 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, в 
т.ч. картотек, що були передані сільським радам від Державної міграційної 
служби; 

- проведення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб; 

-  передачу інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб до відомчої інформаційної системи 
Державної міграційної служби з подальшою передачею до Єдиного державного 
демографічного реєстру; 

-   подальше ведення карток реєстрації особи та адресних карток, ведення 
яких забезпечується органами реєстрації з 4 квітня 2016 р., та зберігати їх у 
формі картотеки протягом строку, встановленого законодавством.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету Осадчого О.В. 

 
 

 
Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА 
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