
 
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 19 березня 2021 р.                                                                                        № 75 

 

 

Про утворення штабу 

Андрушівської міської ради з 

оперативного вирішення питань 

підготовки та організації  

оздоровлення та відпочинку 

дітей громади  

 

Керуючись ст.40, п.6 ст 59 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, відповідно до ст. 7 Закону України “Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”, враховуючи рішення Житомирської обласної ради від 

24.12.2020 року № 29 “Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2021- 2022 роки” та з метою проведення дитячої оздоровчої кампанії 

2021 року на належному рівні, виконавчий комітет Андрушівської міської ради  

 

В И Р І Ш У Є : 

 

1. Утворити штаб Андрушівської міської ради з оперативного 

вирішення питань підготовки та організації оздоровлення та відпочинку дітей 

(далі оперативний штаб) громади  та затвердити його склад згідно з додатком. 
 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської 

ради та її виконавчого комітету ради забезпечити своєчасне узагальнення 

оперативної інформації про перебіг літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

громади. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів Демченка С.Д. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА 



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  

19 березня 2021 року №_____ 

 

Склад 

штабу Андрушівської міської ради з оперативного вирішення питань підготовки та 

організації оздоровлення та відпочинку дітей громади 

 

Демченко Сергій 

Дмитрович 

- голова оперативного штабу,  заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

 

   

Балюк Альона Миколаївна - заступник голови оперативного штабу, начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я; 

 

Скрицька Наталія 

Миколаївна 

- секретар оперативного штабу, головний спеціаліст відділу 

соціального захисту і охорони здоров’я; 

 

Члени оперативного штабу: 

 

Палазюк Володимир 

Дмитрович 

- Директор КНП “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Андрушівської міської ради 

   

Ющинський Юрій 

Віталійович 

- Директор КНП “Андрушівська міська лікарня” 

Андрушівської міської ради 

   

Кобилинський Микола 

Вікторович  

- Начальник Андрушівського РС УДСНС України у 

Житомирській області, (за згодою);   

   

Нечепа Ірина Теодорівна - начальник служби у справах дітей  Андрушівської міської 

ради; 

   

Радчук Ірина Юріївна - начальник Андрушівського   районного управління   

Головного управління Держпродспоживслужби в  

Житомирській області,  (за згодою); 

   

Радчук Валентин 

Валерійович 

- Завідувач Андрушівським міжрайонним відділом ДУ ” 

ЖОЛЦ МОЗ України”, (за згодою); 

   

Подік Ніла Василівна  Директор КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Андрушівської міської ради 

Рудюк Світлана 

Олександрівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

 

Пенькевіч Сергій 

Броніславович 

- начальник відділу поліцейської діяльності №1 

Бердичівського районного відділу ГУНП в Житомирській 

області, ( за згодою).  

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                            Олег ОСАДЧИЙ 


