
 

                                                                                                                              
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тринадцята сесія                                                                   Восьмого скликання 

 

29.10.2021                                                                                                    №24 

 

Про внесення змін до рішення Андрушівської  

міської ради, прийнятого на першій сесії  

восьмого скликання  02 грудня 2020 р. № 6  

«Про затвердження персонального складу  

виконавчого комітету міської ради» 

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини 

четвертої статті 42, частини першої статті 51, частини першої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань законності, правопорядку, запобіганню корупції, 

депутатської етики та місцевого самоврядування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення Андрушівської міської ради, прийнятого на першій сесії 

восьмого скликання  02 грудня 2020 р. №6 «Про затвердження персонального 

складу виконавчого комітету міської ради» такі зміни: 

1) пункт 1 викласти у такій редакції: 

ЗАТВЕРДИТИ персональний склад виконавчого комітету міської ради: 

1. БІЛЕЦЬКА Галина Іванівна – Андрушівський міський голова;  

2. ГОРКУН Володимир Іванович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

3. ДЕМЧЕНКО Сергій Дмитрович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

4. МИХАЙЛОВСЬКИЙ Святослав Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету ради; 

5. ОСАДЧИЙ Олег Васильович - секретар виконавчого комітету ради; 

6. УСТИЧ Юрій Васильович - староста Антопільського старостинського 

округу; 

7. МАНЗЕБУР Наталія Геннадіївна - староста Бровківського старостинського 

округу; 
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8. СУШКО Михайло Григорович - староста Гальчинського старостинського 

округу; 

9. СОКОЛ Віталій Федорович - староста Городківського старостинського 

округу; 

10. ОПАНАСЮК Володимир Зінов’євич - староста Зарубинецького 

старостинського округу; 

11. ОПАНАСЮК Сергій Леонідович - староста Мостівського старостинського 

округу; 

12. ЗАКАБУЛА Анатолій Андрійович - староста Нехворощанського 

старостинського округу; 

13. ОПАНАСЮК Олександр Миколайович - староста Павелківського 

старостинського округу; 

14. БОЙКО Олександр Валентинович - староста Яроповицького 

старостинського округу; 

15. ПРОКОПЕНКО Ольга Василівна – секретар ради; 

16. БАЛЮК Альона Миколаївна – в.о.директора КНП «Центр ПМСД» 

Андрушівської міської ради; 

17. ЮЩИНСЬКИЙ Юрій Віталійович – директор КНП «Андрушівська міська 

лікарня» Андрушівської міської ради; 

18. КЛІМЧУК Сергій Олександрович - начальник Андрушівської ДПІ 

Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області; 

19. КОБИЛИНСЬКИЙ Микола Вікторович - начальник відділу цивільного 

захисту Бердичівського РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області; 

20. КРАВЧУК Віктор Олександрович – начальник Андрушівського РЕМ; 

21. МАТВІЄНКО Оксана Юріївна – генеральний директор ТОВ 

«Андрушівський маслосирзавод»; 

22. НЕЧЕПА Ірина Теодорівна - начальник служби у справах дітей 

Андрушівської міської ради; 

23. РАДЧУК Ірина Юріївна - начальник Андрушівського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

24. ГАБІНЕТ Наталія Петрівна – начальник УДКСУ в Андрушівському районі; 

25. ГІТЕРМАН Олександр Борисович – заступник начальника відділу 

поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в 

Житомирській області; 

26. СОЛОПІЙ Степан Броніславович - директор Андрушівської районної філії 

Житомирського обласного центру зайнятості; 

27. СУБОТЕНКО Ніна Олексіївна – начальник управління фінансів 

Андрушівської міської ради; 

28. ЖЕЛЄЗНЯКОВ Сергій Анатолійович – головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій відділу організаційно-

кадрового забезпечення апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого 

комітету; 

29. РУДНИЦЬКА Наталя Іллівна – начальник відділу культури та туризму 

апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету; 
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30. ЛЯШУК Михайло Миколайович – начальник відділу економічного розвитку 

та інвестицій апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету; 

31. ЯРЕМЧУК Володимир Леонідович – начальник відділу юридичного 

забезпечення апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету; 

32. КОМІНАРЕЦЬ Антон Олександрович – начальник відділу комунальної 

власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради 

та її виконавчого комітету; 

33. КАЗМІРЧУК Віктор Андрійович – начальник відділу інформаційних 

технологій та інформації апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого 

комітету; 

34. РУДЮК Світлана Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді і 

спорту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету; 

35. КОНДРАТЮК Ольга Вікторівна – начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого 

комітету. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Білецьку Г.І. 

 

Міський голова                                                                       Галина БІЛЕЦЬКА 


