
  

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

 28.12.2021                                                                                               №353-ОД 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови 

від 05.08.2021р. № 203-ОД «Про утворення  

робочої групи з розроблення Стратегічного 

плану розвитку Андрушівської міської  

територіальної громади на період до 2027 року 

 

Відповідно до п.9 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2015 року № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів”, з метою підготовки проекту Стратегічного плану 

розвитку Андрушівської міської територіальної громади на період до 2027 року 

та враховуючи кадрові зміни в структурі міської ради 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 05.08.2021р. 

№203-ОД «Про утворення робочої групи з розроблення Стратегічного плану 

розвитку Андрушівської міської територіальної громади на період до 2027 

року», а саме:  

- затвердити склад Робочої групи у новій редакції згідно з додатком 2. 

- п.4 викласти у новій редакції: «Робочій групі забезпечити розроблення 

та організацію всебічного обговорення Стратегічного плану до червня 2022 

року відповідно до затверджених заходів. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міський голова       Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток  2 

до розпорядження міського голови 

28.12.2021 №353-ОД 

СКЛАД  
Робочої групи з розроблення Стратегічного плану розвитку  

Андрушівської міської територіальної громади на період до 2027 року 
 

БІЛЕЦЬКА 

Галина   Іванівна 

-   міський голова, керівник робочої групи 
 

ГОРКУН 

Володимир Іванович 

- заступник  міського голови, заступник 

керівника робочої групи 

ДЕМЧЕНКО 

Сергій Дмитрович 

- заступник міського голови, заступник 

керівника робочої групи 
 

ЛЯШУК 

Михайло Миколайович 

- начальник відділу економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого апарату міської 

ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи 

ОСАДЧИЙ 

Олег Васильович 

- секретар виконавчого комітету міської ради 

СУБОТЕНКО Ніна 

Олексіївна 

- начальник управління фінансів міської 

ради 
   

ГРИНЕВИЧ 

Марія Сергіївна 

- депутат Бердичівської районної ради, 

начальник загального відділу міської ради 
 

БАЙБУЛА 

Наталія Михайлівна 

- начальник земельних відносин та екології 

міської ради 

КРУШИНСЬКА 

Галина Василівна 

- начальник відділу організаційно-кадрового 

забезпечення міської ради 

ЯРЕМЧУК 

Володимир Леонідович 

- начальник відділу юридичного 

забезпечення міської ради 
 

СКРИЦЬКА 

Наталія  Миколаївна 

- в.о начальника відділу соціального захисту 

та охорони здоров’я міської ради 

РУДЮК 

Світлана Олександрівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради 

КОНДРАТЮК 

Ольга Вікторівна 

- начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг міської ради 

КОМІНАРЕЦЬ  

Антон Олександрович 

- начальник відділу комунального майна, 

містобудування та архітектури 

КАЗМІРЧУК 

Віктор Андрійович 

- начальник відділу інформаційних 

технологій та інформації 

РУДНИЦЬКА 

Наталія Іллівна 

- начальник відділу культури та туризму 

РУДЮК 

Петро Миколайович 

- депутат міської ради, голова комісії з 

питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин 
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ТКАЧЕНКО 

Дмитро Вікторович 

- депутат міської ради, голова комісії 

соціально-економічного розвитку, бюджету 

та фінансів 

ПАЛАМАР 

Степан  Іванович 

- депутат міської ради, голова комісії з 

питань освіти, охорони здоров’я, фізичного 

виховання, культури та соціальної політики 
 

САВЕНКО 

Олександр Юрійович 

- депутат міської ради, голова комісії з 

питань законності, правопорядку, 

запобігання корупції, депутатської етики та 

місцевого самоврядування 

УСТИЧ  

Юрій Васильович 

- староста Антопільського старостинського 

округу 

МАНЗЕБУР 

Наталія Михайлівна 

- староста Бровківського старостинського 

округу 

СУШКО 

Михайло Григорович 

- староста Галичанського старостинського 

округу 

СОКОЛ 

Віталій Федорович 

- староста Городківського старостинського 

округу 

ОПАНАСЮК 

Володимир Зінов’євич 

- староста Зарубинецького старостинського 

округу 

ОПАНАСЮК 

Сергій Леонідович 

- староста Мостівського старостинського 

округу 

ЗАКАБУЛА  

Анатолій Андрійович 

- староста Нехворощанського 

старостинського округу 

ОПАНАСЮК 

Олександр Миколайович 

- староста Павелківського старостинського 

округу 

БОЙКО 

Олександр Валентинович 

- староста Яроповицького старостинського 

округу 

МАТВІЄНКО 

Оксана Юріїна 

-  директор  ТОВ «Андрушівський маслосир 

завод» 

ГРИНИШИН  

Євгеній Ярославович 

- ФОП Гринишин Є.Я. (каменеобробка) 

ОСИПОВИЧ  

Тамара Петрівна 

- голова громадської організації «Спілка 

підприємців» 

МАЛІНОВСЬКИЙ  

Ігор Аркадійович 

- голова громадської організації «СВАРГО» 

ВЕРБИЦЬКА 

Катерина Володимирівна 

- голова громадської організації 

«Андрушівська міська організація ветеранів 

війни та праці» 

ЦАП 

Микола Васильович  

- депутат міської ради, митрофорний 

протоієрей Благочинний Андрушівського 

благочиння ПЦУ 

СКОЧЕЛЯС 

Іван Олександрович 

- ФОП Скочеляс І.О. 

 

Керуючий справами                                  Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 


