
Протокол №7 

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

Дата проведення: 15.09.2021р. 

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 

 
 
  В роботі комісії беруть участь:  

Олексійчук О. С. – секретар міської ради 

Гречко О. П. – депутатка міської ради, голова фракції «Опозиційна платформа – 
За життя» 

Стужук В. М. – депутат міської ради 

Тертична Н. А. –  депутатка міської ради, голова фракції «Європейська 
солідарність» 

Лазаренко В. В.– депутатка міської ради, голова фракції «Радикальна партія 
Олега Ляшка» 

Мостівенко Т. А.– депутатка міської ради 

Недашківський А. М. – депутат міської ради 

Бойко Д. В. – депутат міської ради 

Кереселідзе  Т. В. .– депутатка міської ради,  

Скляревська К.Л. - депутатка міської ради, голова фракції «Батьківщина» 

Потопальський Ю.В. – депутат міської ради, голова фракції «Нова держава» 

 

 



Порядок денний 

1.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради 
VII  скликання від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми 
профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній 
громаді  на  2021-2024 роки», зі змінами. 

2.Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша сесія VІІІ 
скликання друге пленарне засідання) «Про утворення постійних комісій 
Коростенської міської ради, затвердження їх складу та обрання голів постійних 
комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами. 

3.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення 
тарифів  і  забезпечення їх обґрунтованого рівня. 

4.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році. 

5.Про інформацію Коростенського районного управління поліції  щодо 
протокольного доручення з 8 сесії Коростенської міської ради від 19.08.21р. на 
пропозицію депутата Мостівенко Т.А. 

 

Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

             1.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради 
VII  скликання від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми 
профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній 
громаді  на  2021-2024 роки», зі змінами. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

Питання слухали 

Доповідає: Олексійчук Олександр Степанович 

           2.  Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша 
сесія VІІІ скликання друге пленарне засідання) «Про утворення постійних 
комісій Коростенської міської ради, затвердження їх складу та обрання голів 
постійних комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 



Питання слухали 

Доповідає: Тертична Наталія Андріївна 

              3. Про звернення депутатів міської ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення 
підвищення тарифів  і  забезпечення їх обґрунтованого рівня. 

Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

Питання слухали 

Доповідає: Тертична Наталія Андріївна 

                 4.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо підвищення пенсій і 
виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

        Вирішили: підтримати пропозицію 

 Голосування: одноголосно 

Питання слухали 

Доповідає: Литвинюк Віта Володимирівна 

                   5.Про інформацію Коростенського районного управління 
поліції  щодо протокольного доручення з 8 сесії Коростенської міської ради від 
19.08.21р. на пропозицію депутата Мостівенко Т.А. 

Вирішили: прийняти до відома 

 

Голова постійної комісії 

 з питань законності , правопорядку     

прав людини, розвитку громади, 

 депутатської діяльності та етики                           В.Литвинюк 

 

 

    Секретар постійної комісії                                   М.Васькевич 

 


