
 

 

                                                                                    

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

Перша  сесія                                                                           Восьмого скликання 

Третє пленарне засідання           

від 02 грудня   2020 року             № 5 

 

Про затвердження на посади  

старост Андрушівської  

міської ради 
 

Відповідно до частини першої статті 541, частини першої статті 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», абзацу четвертого 

частини  першої статті  10, статті 14, статті 15 Закону України  «Про службу  

в органах  місцевого самоврядування»,  врахувавши рекомендації постійних 

комісій,  міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. ЗАТВЕРДИТИ: 

1.1.  УСТИЧА Юрія Васильовича на посаду старости Андрушівської міської 

ради села Антопіль . 

1.1.1. ЗАЛИШИТИ за Устичем Ю.В. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої  категорії 

посад. 
 

1.2. МАНЗЕБУР Наталію Геннадіївну на посаду старости Андрушівської 

міської ради  сіл Брівки Перші та Ярешки.    

1.2.1. Залишити за Манзебур Н.Г. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 

 

1.3. ШАТЕЛЮК Людмилу Євгеніївну на посаду старости Андрушівської 

міської ради сіл Волосів та Града.  

1.3.1. Залишити за Шателюк Л.Є. присвоєний раніше 8 (восьмий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
 

1.4.  СУШКА Михайла Григоровича на посаду старости Андрушівської 

міської ради с.Гальчин.  
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1.4.1. Залишити за Сушком М.Г. 

присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах четвертої категорії посад. 
 

1.5. СОКОЛА Віталія Федоровича на посаду старости Андрушівської міської 

ради с.Городківка.  

1.5.1. Залишити за Соколом В.Ф. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
 

1.6. ОПАНАСЮКА Володимира Зінов’євича на посаду Андрушівської 

міської ради старости сіл Зарубинці, Лісівка, Тарасівка.  

1.6.1. Присвоїти Опанасюку В.З. 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах шостої  категорії посад. 
 

1.7. СЕМЧУК Світлану Миколаївну на посаду старости Андрушівської 

міської ради сіл Камені, Жерделі, Бровки Другі. 

1.7.1. Залишити за Семчук С.М. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
 

1.8. ТРОЦЕНКА Антона Миколайовича на посаду старости Андрушівської 

міської ради села Лебединці.  

1.8.1. Залишити за Троценком А.М. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 

 

1.9. ЗЕМБЕР Надію Петрівну на посаду старости Андрушівської міської ради 

села Любимівка.  

1.9.1. Залишити за Зембер Н.П. присвоєний раніше 9 (дев’ятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах п’ятої категорії посад. 
 

1.10. МАСЛЮК Валентину Миколаївну на посаду старости Андрушівської 

міської ради села Мала П’ятигірка.  

1.10.1.Присвоїти Маслюк В.М. 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах шостої  категорії посад. 
 

1.11. ОПАНАСЮКА Сергія Леонідовича на посаду старости Андрушівської 

міської ради села Мостове.  

1.11.1.Присвоїти Опанасюку С.Л. 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах шостої  категорії посад. 
 

1.12. ЗАКАБУЛУ Анатолія Андрійовича на посаду старости Андрушівської 

міської ради села Нехворощ.  

1.12.1. Залишити за Закабулою А.А. присвоєний раніше 7 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад. 
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1.13. ДРАПАК Олександру 

Михайлівну на посаду старости Андрушівської міської ради села Нова 

Котельня.  

1.13.1.Залишити за Драпак О.М. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої  категорії 

посад. 
 

1.14. ОПАНАСЮКА Олександра Миколайовича на посаду старости 

Андрушівської міської ради сіл Павелки та Гарапівка.  

1.14.1. Залишити за Опанасюком О.М. присвоєний раніше 7 (сьомий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
 

1.15. БОЙКА Олександра Валентиновича на посаду старости Андрушівської 

міської ради  села Яроповичі.  

1.15.1. Присвоїти Бойку О.В. 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах шостої  категорії посад. 

 

2. Уповноважити старост на здійснення підготовки документів ( за винятком 

документів фінансового характеру) необхідних жителям громад  для  

пред’явлення  у відповідні  місцеві  органи виконавчої влади та територіальні  

органи центральних  органів виконавчої влади, з метою  отримання 

адміністративних  послуг. 

3. Головному бухгалтеру Андрушівської міської ради  Савчук Н.А. 

здійснювати  нарахування та виплату  заробітної плати  і додаткових  виплат  

старостам  з фонду  оплати праці   Андрушівської міської ради.   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  керуючого справами 

виконавчого комітету  С.А.Михайловського.  

 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА  


