
                                                                                                                
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Одинадцята сесія                                                                 Восьмого скликання 

 

18.08.2021                                                                                    №14 

 

Про утворення старостинських  

округів на території Андрушівської  

міської територіальної громади  

 

 Відповідно до пп.61 частини першої статті 26, частини 4 статті 541, 

частини першої статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку інституту старост»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, 

депутатської етики та місцевого самоврядування, міська рада  

 

ВИРІШИЛА :  

 

1.Утворити на території Андрушівської міської територіальної громади 9 

(дев'ять) старостинських округів згідно з додатком (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та 

місцевого самоврядування (Савенко О.Ю.) 

 

 

Міський голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА 
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                                                                         Додаток  

до рішення одинадцятої сесії 

Андрушівської міської ради  

восьмого скликання 

від 18.08.2021 року №14 

 

 

ПЕРЕЛІК  

УТВОРЕНИХ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ 

  АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

  

  

№ 

Назва 

старостинського 

окургу 

Центр старостинського 

округу/ адреса адміністративної 

будівлі, де знаходяться робочі 

місця старост 

 

Перелік населених 

пунктів, що входять 

до складу 

старостинського 

округу 

1 

Антопільський 

старостинський 

округ 

с. Антопіль\ 

с Антопіль 

вул. Центральна, буд. 4 

с. Антопіль 

с. Нова Котельня 

с. Волосів 

с. Града 

2 

Бровківський 

старостинський 

округ 

с. Бровки Перші\ 

с. Бровки Перші 

вул. Івана Франка, буд. 4 

с. Бровки Перші 

с. Ярешки 

3 

Гальчинський 

старостинський 

округ 

с.Гальчин\ 

с.Гальчин 

вул. Ватутіна, буд. 1 

с.Гальчин 

4 

Городківський 

старостинський 

округ 

с. Городківка\ 

с.Городківка 

вул. Миру, буд. 1 

с. Городківка 

с. Мала П'ятигірка 

с. Камені 

с. Жерделі 

с. Бровки Другі 

5 

Зарубинецький 

старостинський 

округ 

с.Зарубинці\ 

с.Зарубинці 

вул. Першотравнева, буд.55 

с. Зарубинці 

с. Лісівка 

с. Тарасівка 

с.Любимівка 

6 

Мостівський 

старостинський 

округ 

с.Мостове\ 

с. Мостове 

вул.Окунєва, буд.17 

с. Мостове 

с. Міньківці 

с. Городище 
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7 

Нехворощанський 

старостинський 

округ 

с.Нехворощ\ 

с.Нехворощ 

вул.Центральна, буд. 26-Б 

с. Нехворощ 

8 

Павелківський 

старостинський 

округ 

с.Павелки\ 

с.Павелки 

вул.Центральна, буд. 1 

с. Павелки 

с. Гарапівка 

с. Лебединці 

9 

Яроповичський 

старостинський 

округ 

с.Яроповичі/ 

с.Яроповичі 

вул. Київська, буд. 36-a 

с. Яроповичі 

    

 

 

Секретар ради       Ольга ПРОКОПЕНКО 


