
 
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.                                                                                           № 28  
 
Про призначення уповноважених осіб 
виконавчого комітету Андрушівської 
міської ради, які відповідають за 
ведення погосподарського обліку в 
кожному населеному пункті 
 

 
Відповідно до статі 27, статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про особисте селянське 
господарство», Закону України «Про державну статистику», п.11 Інструкції з 
ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 
затверджену Наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 
№56, виконком Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Призначити уповноваженими посадовими особами виконавчого 
комітету Андрушівської міської ради, які відповідають за ведення 
погосподарського обліку в кожному населеному пункті на території 
Андрушівської міської територіальної громади, на яку поширюються 
повноваження Андрушівської міської ради  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 погосподарського 
обліку покласти на діловодів відділу надання адміністративних послуг апарату 
міської ради та її виконавчого комітету у даних населених пунктах. 

 

2. Уповноваженим особам визначеним у п.1 цього рішення забезпечити: 
 

- заведення вкладишів до книг погосподарського обліку та ведення 
документів погосподарського обліку; 
-  погосподарський облік вести із врахуванням норм чинного законодавства 

щодо захисту персональних даних;  
- звітування за новою формою державного статистичного спостереження  

№6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку» затвердженої 
наказом Держстату від 14.01.2020 р. № 44.  

 

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

 
 

 
Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА 
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