
Протокол №5 

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

Дата проведення: 01.06.2021р. 

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 

      Камінська Т. А. – начальник юридичного відділу. 

 

  В роботі комісії беруть участь:  

Олексійчук О. С. – секретар міської ради 

Гречко О. П. – депутатка міської ради 

Стужук В. М. – депутат міської ради 

Тертична Н. А. –  депутатка міської ради 

Лазаренко В. – депутатка міської ради 

Козак Ю. В. – депутатка міської ради 

 

Порядок денний 

1. Про надання дозволу Виконавчому комітету Коростенської міської ради  на 
вчинення правочину, шляхом укладання договору дарування квартири № 38, що 
знаходиться в будинку № 68 по вулиці Грушевського в м. Коростень Житомирської 
області. 

 



      2. Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
Коростенської міської територіальної громади до 2030 року. 

3. Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 від 24.05.2012 р. та 
№1167 від 30.08.2018 р. такими, що втратили чинність. 

      4. Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі 
змінами. 

     5. 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, зі змінами. 

    6. Про затвердження Положення «Про електронні петиції». 

    7. Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської 
ради. 

    8. Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 
органів ради.  

    9. Про  внесення змін до  рішення  першої сесія VІІІ скликання друге пленарне 
засідання від 01.12. 2020 р. № 9  «Про  утворення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради VІІІ скликання». 

   10. Про нагородження нагрудним знаком  ,,За заслуги перед містом” Мужчука 
Володимира Володимировича. 

   11. Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звуження соціальних прав 
українців. 

 

1.Питання слухали 

Доповідає: Вигівський Володимир Васильович 

Про надання дозволу Виконавчому комітету Коростенської міської ради  на 
вчинення правочину, шляхом укладання договору дарування квартири № 38, що 
знаходиться в будинку № 68 по вулиці Грушевського в м. Коростень Житомирської 
області 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

2.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

 



 Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
Коростенської міської територіальної громади до 2030 року. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

3.Питання слухали 

Доповідає: Ясинецький Олександр Анатолійович 

 Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 від 24.05.2012 р. та 
№1167 від 30.08.2018 р. такими, що втратили чинність. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

 

4.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 

 

5.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, зі змінами. 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

6.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

          Про затвердження Положення «Про електронні петиції». 

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 заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 
органів ради.  

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

 

9.Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

        Про  внесення змін до  рішення  першої сесія VІІІ скликання друге пленарне 
засідання від 01.12. 2020 р. № 9  «Про  утворення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради VІІІ скликання». 

 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

 

10.Питання слухали 

Доповідає: Синицький Олександр Петрович 

         Про нагородження нагрудним знаком  ,,За заслуги перед містом” Мужчука 
Володимира Володимировича. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

 

11.Питання слухали 

Доповідає: Тертична Наталія Андріївна 

 



         Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звуження соціальних прав 
українців. 

Вирішили: доопрацювати 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 

 

 


