
Протокол №6 

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

Дата проведення: 11.08.2021р. 

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: 

      Охрімчук А. В. – керуючий справами виконкому 

      Камінська Т. А. – начальник юридичного відділу. 

 
  В роботі комісії беруть участь:  

Олексійчук О. С. – секретар міської ради 

Стужук В. М. – депутат міської ради 

 

Порядок денний  
 

1.  Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки, зі 
змінами  
 
2. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої се VIII скликання від 24.12.2020р. №67, зі 
змінами 
 
3. 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» 
 
4. Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Чиколаєва 
Василя Ілліча  
 
5. Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Овсійчук 
Ларису Миколаївну  
 
6. Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Володимира Петровича   
 
7. Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Сергія Петровича   
 
8. Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Анатолія  Петровича   
 
9. Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 
Зубрицької О.О.,Геращенко О.О., Рудика С.В. 
 
10. Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради з 
нагоди 30-ти річчя незалежності України Жиліної Г.Г., Козаченко О.О. 
 
11. Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради  з 
нагоди 30-ти річчя незалежності України 
 
12. 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 – Комунальне 
виробничо-господарське підприємство (код ЄДРПОУ 03364889) в частині 
представництва інтересів у всіх судових установах, організаціях, 
підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських організаціях.  
 
13. 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 
представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, 
організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських організаціях. 



 
14. 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 представництва інтересів у 
всіх судових установах, усіх установах, організаціях, підприємствах, органах 
державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях. 
 
15. Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання до 
Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, 
Міністерства інфраструктури України, АТ «Українська залізниця» щодо 
ліквідації ВСП «Коростенське територіальне управління філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Українська залізниця» 
 
16. Про звернення депутатів Коростенської міської ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України та Народного депутата Арешонкова В. 
Ю. щодо внесення змін до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та до «Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна» 

 
17. Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 

 
1. 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 

 

2. 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 се VIII скликання від 24.12.2020р. №67, зі 
змінами 
 



Вирішили: підтримати пропозицію  
 Голосування: одноголосно 

 
 

3. 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 
 
 

4. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
        Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Чиколаєва Василя Ілліча  
 
 

Вирішили: підтримати пропозицію 
 

 Голосування: одноголосно 
 

5. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
           Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Овсійчук Ларису Миколаївну  

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 

 
6. Питання слухали 

Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 
 



             Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Тищенка Володимира Петровича   
 

Вирішили: підтримати пропозицію 
 

 Голосування: одноголосно 
 

7. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
               Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Тищенка Сергія Петровича   

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 

 

8. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
                   Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Тищенка Анатолія  Петровича   
 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 
 

9. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
                    
                   Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської 
ради Зубрицької О.О.,Геращенко О.О., Рудика С.В 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 

10. Питання слухали 



Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

 
                   Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської 
ради з нагоди 30-ти річчя незалежності України Жиліної Г.Г., Козаченко О.О. 
 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 

11. Питання слухали 
Доповідає: Охрімчук Андрій Валерійович 

                   Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської 
ради  з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 
 

12.  Питання слухали 
Доповідає: Камінська Тетяна Анатоліївна 

 
                        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 – Комунальне 
виробничо-господарське підприємство (код ЄДРПОУ 03364889) в частині 
представництва інтересів у всіх судових установах, організаціях, 
підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських організаціях.  
 

Вирішили: підтримати пропозицію 
 

 Голосування: одноголосно 
 

13.  Питання слухали 
Доповідає: Камінська Тетяна Анатоліївна 

 
                          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 
представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, 
організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських організаціях. 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 
 

14.  Питання слухали 
Доповідає: Камінська Тетяна Анатоліївна 

 
                           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 
представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, 
організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських організаціях. 
 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 
 

15. Питання слухали 
Доповідає: Стужук Володимир Миколайович 

               Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання 
до Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, 
Міністерства інфраструктури України, АТ «Українська залізниця» щодо 
ліквідації ВСП «Коростенське територіальне управління філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Українська залізниця» 

 
Вирішили: підтримати пропозицію 

 
 Голосування: одноголосно 
 

16. Питання слухали 
Доповідає: Стужук Володимир Миколайович 

 



         Про звернення депутатів Коростенської міської ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України та Народного депутата Арешонкова В. 
Ю. щодо внесення змін до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та до «Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна» 
 

Вирішили: підтримати пропозицію 
 

 Голосування: одноголосно 
 

17. Питання слухали 
Доповідає: Стужук Володимир Миколайович 

 
Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 

Вирішили: підтримати пропозицію 
 

 Голосування: одноголосно 
 

 

Голова постійної комісії 

з питань законності , правопорядку,                                         . 

прав людини, розвитку громади, 

депутатської діяльності та етики                                               В.Литвинюк 

 

 

Секретар постійної комісії                                                         М.Васькевич  


