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АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 

засідання комісії по організації проведення громадського обговорення 

20.10.2021 

Головуючий, секретар 
виконавчого компету 

Секретар комісії, провідний 
. . . . спец�ашст загального вщдшу 

Кількісний склад комісії б осіб. 

м. Андрущівка №2 

Осадчий Олег 

Мислива Ніна 

Присутні на засіданні б членів комісії: Осадчий Олег Васильович, Мислива 
Ніна Валентинівна, Крушинська Галина Василівна, Подік Ніла Василівна, 
Казмірчук Віктор Андрійович, Закусило.Віталій Петрович. 

Запрошені: 

1. Прокопенко Ольга Василівна - секретар Андрушівської міської ради.

Порядок денний: 

1. Про підрахунок голосів у підписних листах по s;таростинських округах.
Доповідач: Осадчий О.В. - голова комісії по .· організації проведення 
громадського обговорення, секретар виконкому. 

2. Про підсумки громадського обговорення.
Доповідач: Осадчий О.В. - _голова комісШ по : організації проведення 
громадського обговорення, секретар виконкому. 

І.СЛУХАЛИ: 
Осадчого Олега - голову комісії по організації пр(?ведення громадського 

обговорення, секретаря виконкому, який доповів питання про підрахунок 
. . голосш у шдписних листах по кожному старостинському округу. 
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По Антопільському старостинському округу : ( с.Антопіль, с.Волосів, 
с.Града, с.Нова Котельня) на громадське обговорення було винесено 
кандидатуру старости У стича Юрія Васильовича. По даному старостинському 
округу на підтримку даної кандидатури було зібрано 220 підписів громадян, що 
становить 25,3 відсотків від загальної кількості жителів відповідного 
старостинського округу, які є громадянами У країни і мають право голосу на 
виборах. 

По Городківському старостинському округу ( с.Городківка, с.Камені, 
с.Жерделі, с.Бровки Другі, с.Мала П'ятигірка) на громадське обговорення було 
винесено кандидатуру старости Сокола Віталія Федоровича. По даному 
старостинському округу на підтримку даної кандидатури було зібрано 294 
підписи громадян, що становить - 27,7 відсотки від загальної кількості жителів 
відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право 
голосу на виборах. 

По Зарубинецькому старостинському округу ( с.Любимівка, с.Зарубинці, 
с.Лісівка, с.Тарасівка) на громадське обговорення було винесено кандидатуру 
старости Опанасюка Володимира Зінов'євича. По даному старостинському 
округу на підтримку даної кандидатури було зібрано 432 підписи громадян, що 
становить - 31,2 відсотки від загальної кількості жителів відповідного 
старостинського округу, яю є громадянами України і мають право голосу на 
виборах. 

По Мостівському старостинському округу f с.Мостове, с.Городище, 
с.Міньківці) на громадське обговорення було винесено кандидатуру старости 
Опанасюка Сергія Леонідовича. По даному старостинському округу на 
підтримку даної кандидатури було зібрано 203 підписи громадян, що становить 
- 25 ,2 відсотки від загальної кількості жителів відповідного старостинського
округу, які є громадянами У країн� і мають· право голосу на виборах.

По Павелківському старостинському округу ( с.Павелки, с.Гарапівка, 
с.Лебединці) на громадське обговорення було винесено кандидатуру старости 
Опанасюка Олександра Миколайовича. По даному старостинському округу на 
підтримку даної кандидатури було зібрано 176 підписи громадян, що становить 
- 23,4 відсотки від загальної кількості жителів відповідного старостинського
округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

Головуючий запитав чи є питання, зауваження або пропозиції у членів комісії. 
Питання, зауваження та пропозиції у_членів комісії відсутні. 
Головуючий ставить питання на голосування: 
голосували: за-б, проти-О, утримались-О 
Комісія, порадившись на місці, проголосувавши.одноголосно 

. 
. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити підрахунок голосів в підписних листах, а саме: 

1. По Антопільському старостинському округу (с.Антопіль, с.Волосів,
с.Града, с.Нова Котельня) за кандидатуру старости Устича Юрія Васильовича
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було зібрано 220 підписів громадян, що становить 25,3 відсотків від загальної 
. . . . . . 

кшькост1 житешв вІДповІДного старостинського округу, ЯКІ є громадянами 
У країни і мають право голосу на виборах. 

2. По Городківському старостинському округу ( с.Городківка, с.Камені,
с.Жерделі, с.Бровки Другі, с.Мала П'ятигірка) за кандидатуру старости Сокола 
Віталія Федоровича було зібрано 294 підписи громадян, що становить - 27,7 
. . .. . . . . . 

вІДсотки ВІД загально� кшькосп житешв ВІДПОВІДНОГО старостинського округу, 
які є громадянами України і мають право голосу на виборах. 

3. По Зарубинецькому. старостинсь�ому округу (с.llіобимівка,
с.Зарубинці, с.Лісівка, с.Тарасівка) за>кандидатуру старости Опанасюка 
Володимира Зінов'євича було зібрано 432 підписи громадян, що є - 31,2 
відсотки від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, 
які є громадянами У країни і мають право голосу на виборах. 

4. По Мостівському старостинському округу ( с.Мостове, с.Городище,
с.Міньківці) за кандидатуру старости Опанасюка Сергія Леонідовича було 
зібрано 203 підписи громадян, що є - 25,2 відсотки від загальної кількості 
жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах. 

5. По Павелківському старостинському округу (с.Павелки, с.Гарапівка,
с.Лебединці) за кандидатуру старости Опанасюка Олександра 
Миколайовича було зібрано 176 підписи громадян, що є - 23,4 відсотки від 
загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, ЯКІ є 
громадянами У країни і мають право голо�у на вйборахі

2.СЛУХАЛИ:
Осадчого Олега - голову комісії по організації проведення громадського 

обговорення, секретаря виконкому, який доповів питання про підсумки 
громадського обговорення, а саме: 

1. По Антопільському старостинському округу ( с.Антопіль, с.Волосів,
с.Града, с.Нова Котельня) опитування громадян проводилось 08 жовтня 2021 
року на території сіл Антопіль, Волосів, Града, Нова Котельня. На території 
Антопільського старостинського округу на період опитування проживає 870 
жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах. Міським головою на громадське обговорення 
було винесено кандидатуру старости У стич� Юрія Васильовича, 05 червня 1968 
р.н., освіта вища, жителя села Ант9піль. · 220 жителів Антопільського 
старостинського округу підтримал� кандидатуру старости У стича Юрія 
Васильовича на посаду старости Антопільського старостинського округу. 
Інформація про жителів Антопільського старостинського округу, які 
підтримали кандидатуру старости У стича Юрія Васильовича на посаду 
старости із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по 
батькові ( за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера 
паспорта громадянина України, що засвідчується підписом таких учасників 
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зазначається у підписних листах, які додаються до протоколу та є невід'ємною 
його частиною. 

2. По Городківському стар·остинс�;кому округу ( с.Городківка, с.Камені,
с.Жерделі, с.Бровки Другі, с.Мала П'ятигірка) опитування громадян 
проводилось 05 жовтня 2021 року на території сіл Городківка, Камені, Жерделі, -
Бровки Другі, Мала П'ятигірка. На території Городківського старостинського 
округу на період опитування проживає 1062 жителів відповідного 
старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на 
виборах. Міським головою на громадське обговорення було винесено 
кандидатуру старости Сокола Віталія Федоровича, 29 жовтня 1962 р.н., освіта 
базова вища, жителя села Городківка. 294 житешв Городківського 
старостинського округу шдтримали кандидатуру vтарости Сокола Віталія 
Федоровича на посаду старости Городківського старостинського округу. 
Інформація про жителів Городківського старостинського округу, які 
підтримали кандидатуру старости Сокола Віталія Федоровича на посаду 
старости із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по 
батькові (за наявності), числа, місяця ї року народження, серії та номера 
паспорта громадянина України, що засвідчується підписом таких учасників 
зазначається у підписних листах, які додаються до протоколу та є невід'ємною 
його частиною. 

З. По Зарубинецькому старостинському округу (с.llіобимівка, 
с.Зарубинці, с.Лісівка, с.Тарасівка) опитування громадян проводилось 11 
жовтня 2021 року на території сіл Любимівка, Зарубинці, Лісівка, Тарасівка. На 
території Зарубинецького старостинського округу на період опитування 
проживає 1384 жителів відповідного старостимського округу, які є 
громадянами України і мають право голосу на виборах. Міським головою на 
громадське обговорення було винесено кандидатуру старости Опанасюка 
Володимира Зінов'євича, 29 квітня 1966 р.н., освіта вища, жителя села 
Зарубинці. 432 жителів Зарубинецького. _старо·стинсЬ:І<ого округу підтримали 
кандидатуру старости Опанасюка Володимира Зінов'євича на посаду старости 
Зарубинецького старостинського округу. Інформація про жителів 
Зарубинецького старостинського округу, які підтримали кандидатуру старости 
Опанасюка Володимира Зінов'євича на посаду старости із зазначенням 
прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), 
числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина 
У країни, що засвідчується підписом таких учасників зазначається у підписних 
листах, які додаються до протоколу та є невід'ємною його частиною. 

4. По Мостівському старостинському округу, ( с.Мостове, с.Городище,
с.Міньківці) опитування громадян проводилось 12 жовтня 2021 року на 
території сіл Мостове, Городище, Міньківці. На території Мостівського 
старостинського округу на період опитування проживає 804 жителів 
відповідного старостинського округу, які.є громадянами України і мають право 
голосу на виборах. Міським головою на громадське обговорення було винесено 
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кандидатуру старости Опанасюка Сергія Леонідовича, 18 червня 1975 р.н., 
освіта середня-спеціальна, жителя села Мостового. 203 жителі Мостівського 
старостинського округу підтримали кандидатуру ст�рости Опанасюка Сергія 
Леонідовича на посаду старости Мостівського старостинського округу. 
Інформація про жителів Мостівського старостинського округу, які підтримали. 
кандидатуру старости Опанасюка Сергія Леонідовича на посаду старости із 
зазначенням прізвища, ·власного·.імені (у'?іх власних }мен) та по батькові (за 
наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта 
громадянина У країни, що засвідчується підписом таких учасників зазначається 
у підписних листах, які додаються до протоколу та є невід'ємною його 
частиною. 

5. По Павелківському старостинському округу ( с.Павелки, с.Гарапівка,
с.Лебединці) опитування громадян проводилось 07 жовтня 2021 • року на 
території сіл Павелки, Гарапівка, Лебединці. На території Павелківського 
старостинського округу на період опитування проживає 756 жителів 
відповідного старостинського округу, які є громадянами У країни і мають право 
голосу на виборах. Міським головою на громадське обговорення було винесено 
кандидатуру старости Опанасюка Олександра Миколайовича, 11 березня 1973 
р.н., освіта вища, жителя села Гарапівка. 176 жителі Павелківського 
старостинського округу підтримали ... кандидатуру старости Опанасюка 
Олександра Миколайовича на посаду старости Павелківського старостинського 
округу. Інформація про жителів Павелківського старостинського округу, які 
підтримали кандидатуру старости Опанасюка Олександра Миколайовича на 
посаду старости із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та 
по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера 
паспорта громадянина України, що засвідчується підписом таких учасників 
зазначається у підписних листах, які додаються до протоколу та є невід'ємною 
його частиною. 

Головуючий запитав чи є питання, зауваження або пропозиції у членів комісії. 
Питання, зауваження та пропозиції у членів комісії відсутні. 
Головуючий ставить питання на голосування: 
голосували: за-б, проти-О, утримались-О 
Комісія, порадившись н·а місці, проголосувавши· одноголосно 

ВИРІШИЛИ: 

1. По Антопільському старостинському округу ( с.Антопіль, с.Волосів,
с.Града, с.Нова Котельня) кандидатура старости Устича Юрія Васильовича 
отримала підтримку більше 20 відсотків (25,3 відсотки) голосів жителів від 
загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 
громадянами України і мають право голосу на виборах та вважається 

. . 

погодженою з жителями вщповщного старостинського 01<ругу. 
2. По Городківському старостинському округу ( с.Городківка, с.Камені,

с.Жерделі, с.Бровки Другі, с.Мала П'ятигірка) кандидатура старости Сокола 
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Віталія Федоровича отримала шдтримку більше 20 відсотків (27,7 відсотки) 
голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського 
округу, які є громадянами України і ма.ють право голосу на виборах та 
вважається погодженою з жителями Городківського старостинського округу. 

З. По Зарубинецькому старостинському округу (с.llіобимівка, 
с.Зарубинці, с.Лісівка, с.Тарасівка) кандидатура старости Опанасюка 
Володимира Зінов'євича отримала підтримку більше 20 відсотків (31,2 

відсотки) голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного 
старостинського округу, яю є громадянами України і мають право голосу на 
виборах та вважається погодженою з жителями Зарубинецького 
старостинського округу. 

4. По Мостівському старостинському округу (с.Мостове, с.Городище,
с.Міньківці) кандидатура старости Опанасюка Сергjя Леонідовича отримала 
підтримку більше 20 відсотків (25,2 відсотки) голосів жителів від загальної 

. . . . . . 

юлькост1 житешв вщповщного старостинського округу, яю є громадянами 
України і мають право голосу на виборах та вважається погодженою з 
жителями Мостівського старостинськогQ.округу·. 

5. По Павелківському старостинському округу (с.Павелки, с.Гарапівка,
с.Лебединці) кандидатура старости Опанасюка Олександра Миколайовича 
отримала підтримку більше 20 відсотків (23,4 відсотки) голосів жителів від 
загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 
громадянами У країни і мають право голосу на виборах та вважається 
погодженою з жителями Павелківського ст стинського округу. 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії: 

Олег ОСАДЧИЙ 

Ніна МИСЛИВА 

Галина КРУШИНСЬКА 

НілаПОДІК 

Віктор КАЗМІРЧУК 

Віталій ЗАКУСИЛО 


