
Протокол №3 

Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, 
розвитку громади, депутатської діяльності та етики 

 

Дата проведення: 19.02.2021р. 

Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування 

Присутні: 

   1. Литвинюк В. В. 

   2. Гурінчук А. В. 

   3. Васькевич М. Г. 

   4. Шишук Я. О. 

 

Головуюча: Литвинюк В. В. – голова комісії з питань законності, правопорядку, 
прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики 

      Запрошені:  

      Вигівський В. В. – перший заступник міського голови 

      Ясинецький О. А. – заступник міського голови 

      Охрімчук А. В. – керуючий справами виконкому 

      Синицький О. П. – заступник міського голови 

      Лазаренко О. М. – головний спеціаліст юридичного відділу  

     В роботі комісії беруть участь:  

     Олексійчук О. С. – секретар міської ради 

     Скляревська К. Л. – депутат міської ради 

     Козак Ю. В. – депутат міської ради 

     Недашківський А. М. – депутат міської ради 

     Бойко Д. В. – депутат міської ради 

     Кереселідзе Т. В. – депутат міської ради 

     Заєць М. А. – депутат міської ради 

Порядок денний  

1.Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за 
депутатськими  округами 

2.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської  міської ради VII скликання 
від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми профілактики 
злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки» 



3.Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу реалізації в 
2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 

4.Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» 

5.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(код ЄДРПОУ 04053507) в частині подачі документів для проведення державної 
реєстрації (або реєстраційних дій) 

6.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 
13576977) в частині подачі документів для проведення державної реєстрації (або 
реєстраційних дій) 

7.Про затвердження структури виконавчих органів Коростенської міської ради 

8.Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

9.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках 
реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 
«Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 
поінформованості населення про місцеве самоврядування» 

 10.Про затвердження п.5 рішення виконавчого комітетуКоростенської міської ради 
№54 від 20.01.2021р. «Про надання повноважень старостам Коростенської міської 
територіальної громади» та утворення віддалених робочих місць адміністраторів 
Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської 
міської ради в адміністративних будівлях 

 11.Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 
24.12.2020 року №12 

12.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» Васильчуку 
Віктору Борисовичу 

13.Про затвердження оновленого складу комісії по нагородженню званням 
«Почесний громадянин міста Коростень» 

 

Головуюча Литвинюк В. В. запропонувала внести зміни в порядок денний, щоб 
поінформувати присутніх щодо порушення єтики деяких депутатів в соціальних 
мережах 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 



Голосування: одноголосно 

Обговорили дане питання та вирішили рекомендувати всім депутатам ще раз 
ознайомитись с Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом 
етики депутатів Коростенської міської ради. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

Головуюча Литвинюк В. В. запропонувала внести зміни в порядок денний, щоб 
Ясинецький О. А. доповів свої питання в зв’язку з робочою зустріччю  

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

3.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

 

   Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу реалізації в 
2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

4.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

5.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(код ЄДРПОУ 04053507) в частині подачі документів для проведення державної 
реєстрації (або реєстраційних дій) 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 



6.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 
13576977) в частині подачі документів для проведення державної реєстрації (або 
реєстраційних дій) 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

1.Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за 
депутатськими  округами 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

2.Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської  міської ради VII скликання від 
08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми профілактики 
злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки» 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

7.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 Про затвердження структури виконавчих органів Коростенської міської ради 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

8.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 



 

    9.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках 
реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 
«Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 
поінформованості населення про місцеве самоврядування» 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

10.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

Про затвердження п.5 рішення виконавчого комітетуКоростенської міської ради №54 
від 20.01.2021р. «Про надання повноважень старостам Коростенської міської 
територіальної громади» та утворення віддалених робочих місць адміністраторів 
Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської 
міської ради в адміністративних будівлях 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

11.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 
24.12.2020 року №12 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

12.Питання слухали 

Доповідає: Синицький Олександр Петрович 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» Васильчуку 
Віктору Борисовичу 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 



13.Питання слухали 

Доповідає: Синицький Олександр Петрович 

Про затвердження оновленого складу комісії по нагородженню званням «Почесний 
громадянин міста Коростень» 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

Голосування: одноголосно 

 

 
   Голова постійної комісії 
  з питань законності , правопорядку,                                         Литвинюк В. В. 
   прав людини, розвитку громади, 
   депутатської діяльності та етики 
 
 
 
    Секретар постійної комісії 
    з питань законності , правопорядку,                                         Васькевич М. Г. 
    прав людини, розвитку громади, 
    депутатської діяльності та етики 

 


