
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  

23.01. 2020 р.                                                   м. Ірпінь                                                          №17 

  

 

Про затвердження складу постійно діючої комісії  

з питань розгляду звернень громадян  

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

в новій редакції 

 
 

З метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з 

якими вони звертаються до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, враховуючи кадрові зміни у виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради, на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 „Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, 

керуючись Законом України „Про звернення громадян”, Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Заступника начальника управління надання адміністративних послуг - начальника 

відділу по роботі зі зверненнями громадян Андросенко Л.І. затвердити: 

1.1 склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при   виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 14.11.2018 

р. № 296 «Про затвердження складу постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради в новій 

редакції». 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

Негрешу Д.М.. 

 

В.о. міського голови-секретар ради      А.В. Літвинов 

 



 

       Додаток 

       до розпорядження в.о. міського голови 

                                                                             від  23.01. 2020р. № 17 

 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії  

з питань розгляду звернень громадян  

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 

 

Літвинов Андрій Вікторович – в.о. міського голови-секретар ради, голова комісії 

Маркушин Олександр Григорович - перший заступник міського голови,                   

заступник голови комісії 

Негреша Дмитро Михайлович - керуючий справами, заступник голови комісії 

 

Мезіна Тетяна Андріївна – головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями 

громадян, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Устич Юлія Петрівна - заступник міського голови 

Андросенко Людмила Іванівна – заступник начальника управління 

адміністративних послуг-начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян 

Залужняк Оксана Володимирівна - начальник юридичного відділу 

Демченко Світлана Анатоліївна - начальник відділу економіки 

Сапон Михайло Михайлович - начальник відділу містобудування та архітектури 

Унинець Валентина Валеріївна – начальник відділу земельних ресурсів 

Зброжек Петро Володимирович – начальник управління праці та соціального 

захисту населення 

Канюра Сергій Олександрович - начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету (підпис)        Д.М. Негреша 

 

 

 

 


