
                   
 

      У К Р А Ї Н А 
       Коростенська міська рада Житомирської області 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19.05.2021р.  №_ ___   

  
 

 

 

             

 

          

 

          Розглянувши вказівку прокурора Коростенської окружної прокуратури  

«Про усунення порушень вимог кримінально -  виконавчого законодавства  під 

час  виконання  кримінального покарання  у виді громадських робіт»                        

вхідний № 590/02-13 від 09.04.2021р.,  враховуючи  розпорядження Кабінету 

Міністрів України №711-р від 12.06.2020р. « Про визначення адміністративних 

центрів  та  затвердження  територій територіальних громад Житомирської  

області», на виконання вимог статей  30-1, 321-1, 321-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, ч. 1 ст. 56 Кримінального кодексу України, 

ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись пп. 2, п. «а», ч. 1 

ст. 38, ч. 1 ст. 52, ст.54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Коростенської  міської ради 

РІШАЄ:    
          1. Затвердити   відповідальних осіб - старост, які здійснюють контроль  за   

порушниками (засудженими),   що  відбувають   громадські роботи  за місцем 

проживання  на  території яка входить  до компетенції   виконавчого комітету 

Коростенської міської ради (Виконавчий комітет Коростенської міської ради): 

          1.1.Мельниченко Петро Володимирович (компетенція старости 

поширюється на села: Берестовець, Обиходи, Обиходівка, Сарновичі), адреса 

робочого місця (офісу) старости: Житомирська область, Коростенський район, 

село Сарновичі, вулиця Горова ,1-а; 

          1.2.Конюх  Ігор  Миколайович ( компетенція старости поширюється на 

села:  Бехи, Вороневе,Сокорики ), адреса робочого місця  (офісу) старости: 

Житомирська область, Коростенський район, село Бехи, вулиця Козаренка 

Романа, будинок 22-е; 

Про затвердження відповідальних осіб - старост, які здійснюють 

контроль за порушниками (засудженими), що відбувають   

громадські роботи за місцем проживання на території яка 

входить до компетенції   виконавчого комітету Коростенської 

міської ради  (Виконавчий комітет Коростенської міської ради) 

   



          1.3.Ущапівський Олександр Петрович  ( компетенція  старости  

поширюється на село Васьковичі), адреса робочого місця (офісу) старости: 

Житомирська область, Коростенський район, село Васьковичі, вулиця 

Першотравнева, будинок 36; 

          1.4.Сергієнко Наталія Миколаївна (компетенція  старости  

поширюється на села: Дідковичі, Булахівка, Межирічка, Барди), адреса 

робочого місця ( офісу) старости: Житомирська область, Коростенський район, 

село Дідковичі, вулиця Низовська, будинок 1; 

          1.5.Васьківська Світлана Петрівна (компетенція  старости  

поширюється на села: Кожухівка, Клочеве), адреса робочого місця (офісу) 

старости: Житомирська область, Коростенський район, село Кожухівка, вулиця 

Центральна, будинок 31; 

          1.6.Невмержицький Анатолій Олександрович (компетенція  старости  

поширюється на села: Михайлівка, Плещівка), адреса робочого місця (офісу) 

старости: Житомирська область, Коростенський район, село Михайлівка, 

вулиця Вишняки,40-в; 

          1.7.Ткачук Валентина Павлівна (компетенція старости поширюється на 

села: Сингаї, Грозине, Шатрище, Немирівка, Купеч), адреса робочого місця  

(офісу) старости: Житомирська область, Коростенський район, село Сингаї, 

вулиця Героїв АТО, будинок 5; 

          1.8.Смолянюк Наталія Василівна (  компетенція  старости поширюється 

на села: Стремигород, Болярка, Діброва, Майданівка), адреса робочого місця 

(офісу) старости: Житомирська область, Коростенський район, село 

Стремигород, вулиця Центральна, будинок 24; 

          1.9.Палюшкевич Валентина Миколаївна ( компетенція старости  

поширюється на села: Хотинівка, Соболівка, Розтяжин, Домолоч, Іскоростень, 

Новаки), адреса  робочого місця (офісу) старости: Житомирська область, 

Коростенський район, село Хотинівка,  вулиця Центральна, будинок 1; 

          1.10.Синько Руслан Вікторович  (компетенція старости поширюється на 

села: Каленське, Корма, Ходаки, Субине, Горбачі, Мединівка, Великий Ліс), 

адреса  робочого місця (офісу) старости   знаходиться за адресою: село 

Каленське, вулиця Потапова, будинок,  60. 

          1.11.Лангер Володимир  Іванович  (компетенція старости поширюється 

на  села: Холосне, Злобичі, Нивки),  адреса робочого місця  (офісу) старости: 

село Холосне, вулиця Центральна, будинок 20-а. 

          1.12.Слупачик Віталій Федорович ( компетенція старости поширюється 

на  села: Мала Зубівщина, Зубівщина),  адреса робочого місця (офісу) старости : 

село Мала Зубівщина, вулиця Центральна, будинок 10. 

          2. Відповідальним особам - старостам,  які  здійснюють  контроль  за 

порушниками (засудженими),  що відбувають   громадські  роботи за місцем 

проживання на території яка входить до компетенції виконавчого комітету 

Коростенської міської ради (Виконавчий комітет Коростенської міської ради) 

здійснювати  контроль з урахуванням вимог: 

          2.1. Чинного законодавства України; 



          2.2. «Порядку організації виконання безоплатних громадських робіт 

порушниками та засудженими до громадських робіт особами», що затверджене 

рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження 

Порядку організації виконання безоплатних громадських робіт порушниками та 

засудженими до громадських робіт особами, видів безоплатних громадських 

робіт та переліку підприємств, на об’єктах яких може здійснюватись виконання 

громадських робіт порушниками та засудженими до громадських робіт 

особами» № 82 від 03.02.2021р.; 

          2.3. Рішень сесії Коростенської міської ради її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови. 

        

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО      

                                                                                                                                           
Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

                                                                                                        Заступник міського голови 

                                                                                                                                    Володимир  КОРНІЙЧУК 

                                                                                                                           Начальник управління ЖКГ 

                                                                                                                                               Валерій МАРТИНЮК 

                                                                                                                                 Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                              Тетяна КАМІНСЬКА 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


