
 
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  21 січня 2022 р.                                                                                           № 19 

 

Про затвердження робочої групи з 

розроблення завдання до комплексного 

плану просторового розвитку території 

Андрушівської територіальної громади 

 

 

Керуючись  пп.7, пп.8 п. "а" статті 30, статтею 40 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету  Міністрів України від 

01.09.2021 №923 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації», рішенням 

Андрушівської міської ради прийнятим на 12 сесії 8-го скликання від 

01.10.2021 № 4 "Про розроблення  комплексного плану просторового розвитку 

території Андрушівської міської територіальної громади", виконавчий комітет 

Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є :  

 

1. Затвердити  склад  робочої  групи з розроблення завдання до 

комплексного плану просторового розвитку території Андрушівської 

територіальної громади  ( додається).   
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Андрушівської міської ради  

21 січня 2022р. № 19 

 

СКЛАД 

робочої групи з розроблення завдання до комплексного 

плану просторового  розвитку території Андрушівської міської 

територіальної громади 

 

ГОРКУН  Володимир Іванович 

голова робочої групи 

заступник міського голови з питань 

діяльності органів виконавчої ради  

КОМІНАРЕЦЬ  Антон 

Олександрович        

заступник голови робочої групи 

начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та 

архітектури апарату Андрушівської 

міської ради та її виконавчого 

комітету 

ХОРОВА  Надія Володимирівна 

секретар робочої групи 

головний спеціаліст відділу 

комунальної  власності, 

містобудування та архітектури 

апарату Андрушівської міської ради 

та її виконавчого комітету 

                                            Члени робочої групи: 

БАЙБУЛА Наталія Михайлівна начальник відділу земельних 

відносин та екології апарату 

Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету 

ЛЯШУК Михайло Миколайович начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій  апарату 

Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету 

РУДНИЦЬКА Наталія Іллівна                         начальник відділу культури та       

туризму  апарату Андрушівської 

міської ради та її виконавчого 

комітету 

ОЛЬХОВИЧ  Сергій Йосипович директор КП Андрушівської міської 
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ради «Комсервіс» 

РУДЮК Світлана  Олександрівна 

                                                                           

 

начальник відділу освіти, молоді  і 

спорту  апарату Андрушівської                                                                           

міської ради та її виконавчого                                                                           

комітету   

МАНЗЕБУР Наталія Генадіївна 

                                                                          

старостта Бровківського  

 старостинського округу 

ОПАНАСЮК Володимир 

Зінов’євич         

староста Зарубинецького                                                                  

старостинського округу 

СОКОЛ Віталій Федорович 

                                                                           

староста Городківського 

старостинського округу 

СУШКО Михайло Григорович                                                                                 староста Гальчинського                                                                       

старостинського округу 

КРАВЧУК  Віктор Олександрович 

                                                                          

 

начальник Андрушівського РЕМ 

АТ «Житомиробленерго» 

(за згодою) 

ТКАЧЕНКО Дмитро Вікторович керівник СФГ  «Демитра» (за згодою) 

ГРИНИШИН  Євгеній 

Ярославович 

 

фізична-особа підприємець  

(за згодою) 

НЕДАШКІВСЬКА Діана 

Валентинівна      

юрисконсульт  ТОВ «Андрушівський                                                                        

маслосирзавод» (за згодою) 

 

РУДЮК Петро Миколайович 

 

депутат Андрушівської міської ради  

МАРИЩЕНКО Володимир 

Аркадійович  

 

керівник ПОСП «Колос» (за згодою) 

СЕМЕНЮК Василь Іванович 

 

керівник ПОСП «Надія» (за згодою) 

 

БАЧИНСЬКИЙ  Владислав 

Каліксович       

депутат Андрушівської міської ради  

 

ПАЛАМАР Степан Іванович 

                                                                           

 

депутат Андрушівської міської ради  

 

  

 


