
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

09.02.2021                                                                                   

 

Про проведення громадських  

слухань з обговорення питань  

щодо розробки та встановлення  

пам’ятника воїнам АТО/ООС 

 

      Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення четвертої сесії Андрушівської міської ради восьмого 

скликання №32 від 29.01.21 «Про затвердження Положення про громадські 

слухання на території Андрушівської міської ради», з метою реалізації 

членами територіальної громади свого права на участь у місцевому 

самоврядуванні, права на місцеву ініціативу, урахування громадської думки, 

а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування, 

  

1. ПРОВЕСТИ в приміщенні міської ради 16 лютого 2021 року о 15.00 год. 

громадські слухання з обговорення питань щодо розробки та встановлення 

пам’ятника воїнам АТО/ООС. 

2. Створити робочу групу з проведення громадських слухань згідно з 

додатком. 

3. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Святославу 

Михайловському забезпечити організаційний супровід проведення 

громадських слухань та запросити до участі у громадських слуханнях 

представників депутатського корпусу, органів самоорганізації населення, 

політичних партій, підприємств, установ та населення громади. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

 

Міський голова                                                              Галина  БІЛЕЦЬКА  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

«Про проведення громадських  

слухань з обговорення питань  

щодо розробки та встановлення  

пам’ятника воїнам АТО/ООС» 

від  09.02.2021р.  
  

  

Склад 

робочої групи з проведення громадських слухань 

 з обговорення питань щодо розробки та встановлення 

пам’ятника воїнам АТО/ООС 
  

1. Галина Білецька  міський голова Андрушівської міської 

ради, голова робочої групи 

2.  Володимир Горкун заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради, заступник голови робочої групи 

3.  Сергій Демченко  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради, заступник голови робочої групи 

4.  Галина Крушинська начальник відділу організаційно- 

кадрового забезпечення міської ради, 

секретар робочої групи  

                     

Члени робочої групи: 

5. Святослав 

Михайловський 

керуючий справами виконавчого апарату 

міської ради 

6. Антон Комінарець начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури міської 

ради 

7. Наталія Байбула начальник відділу земельних відносин та 

екології міської ради 

8.  Петро Рудюк депутат Андрушівської міської ради, 

голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою 

та земельних відносин міської ради 

9. Дмитро Ткаченко депутат Андрушівської міської ради, 

голова постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів міської ради 



10. Тетяна Заєць  в.о. начальника відділу культури та  

туризму міської ради 

11. Оксана Постой начальник  бюджетного  відділу 

управління фінансів, бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради 

12. Євгеній Святюк  

  

директор комунального підприємства 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Андрушівської міської ради  

13. Сергій Ольхович  директор комунального підприємства 

«Комсервіс» Андрушівської міської ради 

14. Ігор Маліновський голова спілки учасників АТО/ООС, 

волонтерів та громадських активістів 

(«Сварго») 

15. Євген Гринишин фізична особа-підприємець 

16. Тамара Осипович голова спілки приватних підприємців  

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                      Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 
 


