
 

 

                                                                                      

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Четверта  сесія                                                                  Восьмого скликання 

 

29.01.2021                                                             № 36 

 

Про утворення робочої групи 

 

     Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з 

метою створення належних умов для мешканців Андрушівської міської 

територіальної громади щодо постачання природного газу, враховуючи 

звернення депутата Андрушівської міської ради восьмого скликання 

Пашинської Т.В., рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Утворити та затвердити склад робочої групи по вивченню питання 

повернення (передачі) газових мереж  Андрушівської міської ради в 

комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади 

(Додаток №1). 

2.Робочій групі до 01.03.2021 провести вивчення питання повернення 

(передачі) у комунальну власність Андрушівської міської 

територіальної  громади в особі Андрушівської міської ради газових 

розподільчих мереж, які знаходяться на підвідомчій території та 

устаткування, приєднаного до цих мереж та надати обґрунтовані 

висновки і пропозиції.  

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин (Рудюк П.М.) та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І. 

  



Міський голова                                                         Галина  

БІЛЕЦЬКА 

 

 Додаток 

до рішення четвертої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання  

від 29.01.2021 №34   

 

 

Склад 

робочої групи по вивченню питання повернення (передачі) 

газових мереж  Андрушівської міської ради 

в комунальну власність Андрушівської міської територіальної громади 

 

1. Пашинська  Тетяна Володимирівна - депутат міської ради, голова 

робочої групи 

2. Бойко Володимир Іванович – депутат міської ради, заступник голови 

робочої групи; 

3. Савенко Олександр Юрійович - депутат міської ради, секретар робочої 

групи; 

Члени робочої групи:  

4. Ананченко Людмила Павлівна — голова Андрушівської РДА, депутат 

міської ради; 

5. Завацький Андрій Феофанович - депутат міської ради; 

6. Святюк Євгеній Петрович - депутат міської ради; 

7. Марценюк Сергій Михайлович – депутат міської ради; 

8. Бачинський Владислав Каліксович - депутат міської ради; 

9. Берладин Анатолій Іванович — громадський активіст. 

10. Авраменко Анатолій Іванович – громадський активіст. 

 

 

            Секретар ради                                             Ольга ПРОКОПЕНКО 

 

 

 



 


