
 

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 18 серпня   2021 р.                                                                                    № 203  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 

27.06.2019 р. № 53 Про запровадження порядку розподілу та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті 

Андрушівка» 

 

Відповідно до статі 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», керуючись статтями 30, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету від 06.08.2020 року "Про внесення 

змін в рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 27.06.2019 р. № 53 Про 

запровадження порядку розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Андрушівка", з метою впорядкування 

розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, виконавчий комітет Андрушівської міської ради  

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Внести до рішення виконавчого комітету від 27.06.2019 р. № 53 «Про 

запровадження порядку розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Андрушівка» такі зміни: 

 

1) Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 27.06.2019 р. № 53 щодо складу комісії з 

розподілу  та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб викласти у наступній редакції, додається. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого комітету від 06.08.2020 

року № 73 "Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради 

від 27.06.2019 р. № 53 Про запровадження порядку розподілу та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Андрушівка  

 

 

 

Міський голова                                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 



2 
 

Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

27 червня 2019 р. № 53        

із змінами внесеними рішенням 

виконавчого комітету 18 серпня 

2021 р. № 203 

 

СКЛАД 

комісії з розподілу  та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб  

 

Горкун Володимир Іванович   

Голова комісії  

заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади  

Комінарець Антон Олександрович  

Заступник голови комісії  

начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури 

Самборська Анна Олегівна  

Секретар комісії 

головний спеціаліст відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури 

 

Члени комісії: 

 

Нечепа Ірина Теодорівна  начальник служби у справах дітей  

Скрицька Наталія Миколаївна  в.о начальника відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я  

Кучерява Наталія Павлівна  начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітноста  

Подік Ніла Василівна  директор КУ «Центр надання соціальних 

послуг» АМР 

Мельник Олександр Вадимович  депутат Андрушівської міської ради  

Паламар Степан Іванович депутат Андрушівської міської ради  

 

_______________________________ 
 


