
 
БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

25.11.2021                                        БЕРДИЧІВ                                         № 217 

 

Про утворення 

робочої групи  
 

 

Керуючись п.п. 2, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 

прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування», з метою виконання протокольного 

рішення  засідання міжрегіональної робочої при Державній регуляторній 

службі України з питань здійснення державної регуляторної політики та 

проведення дерегуляції у сфері господарської діяльності на регіональному та 

місцевому рівнях від 02.11.2021 №3:  

1. Створити робочу групу з питання перегляду регуляторних актів, 

прийнятих Бердичівською міською радою та її виконавчим комітетом та 

затвердити її склад (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів Бердиівської міської ради, 

розробникам регуляторних актів надати до 01.12.2021 робочій групі перелік 

документів і пропозиції щодо їх перегляду. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника Бердичівського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Інну ТАРАСЮК. 

 

 

 

 

Міський голова            Сергій ОРЛЮК 



Додаток 

до розпорядження 

міського голови 

25.11.2021 № 217 ______ 

Склад 

робочої групи з питання перегляду регуляторних актів 
 

Тарасюк 

Інна Олександрівна 

заступник Бердичівського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова робочої 

групи 

Благодир  

Олена Олексіївна 

заступник Бердичівського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник голови 

робочої групи 

Крикун  

Ірина Ігорівна 

головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій 

управління економічного розвитку Бердичівської 

міської ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи 

Бедрань  

Людмила Миколаївна 

начальник відділу економіки та інвестицій управління 

економічного розвитку Бердичівської міської ради 

Бородій  

Валентина Євдокимівна 

начальник відділу транспорту, торгівлі та 

якості надання послуг управління економічного 

розвитку Бердичівської міської ради 

Іващенко 

Ілона Іванівна 

головний спеціаліст відділу доходів фінансового 

управління Бердичівської міської ради 

Квятківський 

Руслан Броніславович 

начальник управління житлово-комунального 

господарства Бердичівської міської ради  

Коляда  

Богдан Олександрович 
секретар Бердичівської міської ради 

Кузик 

Олександра Юріївна 

начальник відділу комунальної власності управління 

економічного розвитку Бердичівської міської ради 

Май  

Михайло Людвигович 

начальник управління економічного розвитку 

Бердичівської міської ради 

Окунь 

Оксана Михайлівна 

начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 

Півовар 

Оксана Анастасіївна 

Т.в.о. начальника муніципальної інспекції виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

Трушевський  

Вадим Ігорович 

Т.в.о. начальника управління містобудування, 

архітектури та земельних відносин Бердичівської 

міської ради 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                 Лариса КОТНЮК 


