
Протокол №4 

Засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, 

розвитку громади, депутатської діяльності та етики 

Дата проведення: 07.04.2021р. 

Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування 

Присутні: 

   1. Литвинюк В. В. 

   2. Гурінчук А. В. 

   3. Васькевич М. Г. 

   4. Науменко В. А. 

 

Головуюча: Литвинюк В. В. – голова комісії з питань законності, правопорядку, 

прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики 

 

Запрошені: 

      Охрімчук А. В. – керуючий справами виконкому 

      Камінська Т. А. – начальник юридичного відділу. 

     Чудаківська Т. В. – головний спеціаліст відділу місцевого економічного розвитку 

     Вайднер Ю.В. – заступник начальника відділу превенції Коростенського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області 

      Каменчук І. О. –  виконуюча обов'язки  начальника управління економіки 

 

     Чижевська Н. М. – директор КП КМР «ТО«Коростеньмедіа» 

 

В роботі комісії беруть участь: 

Олексійчук О. С. – секретар міської ради 

Скляревська К. Л. – депутат міської ради 

Гречко О. П. – 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 

Стужук В. М. – депутат міської ради 

Тертична Н. А. – депутат міської ради 

          



Порядок денний  

 

1.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 

  

2.Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в 

Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», затвердженої 

рішенням сорок другої сесії VІІ скликання від  08.10.2020 р. №1974, зі змінами 

  

3.Про затвердження Положення про Бюджет участі в Коростенській міській 

територіальній громаді (нова редакція) 

 

4.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої 

сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №67 

  
5.Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами 

  

6.Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської ради 

  

7.Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 

органів ради  

 

8.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 01.12.2020 року №7 

«Про затвердження старост Коростенської міської територіальної громади» 

 

9.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 

України, Верховної ради України щодо створення у Верховній Раді України Тимчасової 

слідчої комісії. 

 

 Секретар міської ради Олексійчук О. С. запропонував заслухати інформацію 

Коростенського районного управління поліції на території Коростенської міської 

територіальної громади.  

 

Доповідає:Вайднер Юрій Васильович 

 

Заслухали інформацію про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Коростенського районного управління 

поліції на території Коростенської міської територіальної громади.  

Скляревська К. Л. підняла питання щодо повернення дитини мамі Майданович 

Віталії.  

Запропонували на сесію міської ради надати більш докладнішу інформацію. 

 

 

 



1. Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

 

   Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: «За» - 3( Литвинюк В. В. Гурінчук А. В. Васькевич М. Г.) , 

«Проти» - 0, «Утримався» - 1( Науменко В. А.). 

 

 

2. Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

 

 Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в 

Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», затвердженої 

рішенням сорок другої сесії VІІ скликання від  08.10.2020 р. №1974, зі змінами 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: одноголосно 

 

3. Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

 

 Про затвердження Положення про Бюджет участі в Коростенській міській 

територіальній громаді (нова редакція) 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: «За» - 3( Литвинюк В. В. Гурінчук А. В. Васькевич М. Г.) , 

«Проти» - 0, «Утримався» - 1( Науменко В. А.). 

 

4. Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 

       Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої 

сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №67 

 

 Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: одноголосно 

 

 

 

 



5. Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 

        Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами 

  

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: одноголосно 

 

6. Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 

Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської ради 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

     Голосування: «За» - 3( Литвинюк В. В. Гурінчук А. В. Васькевич М. Г.) , «Проти» - 0, 

«Утримався» - 1( Науменко В. А.). 

 

7. Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 

    Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 

органів ради  

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

      Голосування: «За» - 3( Литвинюк В. В. Гурінчук А. В. Васькевич М. Г.) , «Проти» - 

0, «Утримався» - 1( Науменко В. А.). 

 

8. Питання слухали 

Доповідає: Каменчук Ірина Олександрівна 

 

    Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 01.12.2020 року №7 

«Про затвердження старост Коростенської міської територіальної громади» 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 

 Голосування: одноголосно 

9. Питання слухали 

Доповідає: Тертична Наталя Андріївна 

 

     Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 

України, Верховної ради України щодо створення у Верховній Раді України Тимчасової 

слідчої комісії 

 

  Голосування: «За» - 3( Литвинюк В. В.) , «Проти» - 2 ( Гурінчук А. В., Науменко В. 

А.), «Утримався» - 1( Васькевич М. Г.). 



10. Питання слухали 

Доповідає: Науменко Віталій Анатолійович 

 

Зверненя щодо нападу на депутата Недашківського А. М. 

 

Литвинюк В. В. : пропоную доповнити дане звернення пов’язане з нападами на 

депутатів міської ради ще на працівників комунальних установ, булінгу в соціальних 

мережах та ін.. 

 

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 

 


