
                                                                    
 

 
 

РІШЕННЯ 
Сорок п’ята сесія  VІ скликання 

 
від 27.08.2015р. № ____ 
 
 Про  затвердження оновленого складу 
 міської комісії з упорядкування діяльності 
 по збиранню, заготівлі, переробці та продажу  
 брухту  металів. 
 
   У зв’язку зі зміною назви посад, місця роботи та вибуттям окремих 
членів міської комісії з упорядкування діяльності  по збиранню, заготівлі, 
переробці та продажу  брухту металів на виконання ст. 13 Закону України 
«Про металобрухт», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
           ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити оновлений склад міської комісії з упорядкування 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту металів 
(додаток 1).  

2. Додаток 1 до рішення 21 сесії VІ скликання від 14.02.2013  року 
№996 «Про затвердження Положення про міську комісію по упорядкуванню 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту металів при 
виконавчому комітеті Коростенської міської ради та її оновленого складу» 
вважати таким, що втратив чинність.  
       
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                                              В. Ходаківський  
 
Заступник міського голови                                                                                      О.Ясинецький  

 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 

 
Начальник юридичного відділу                                                                               Т.Камінська 

 



 
Додаток 1 до рішення 45 сесії  

                                  Коростенської міської ради VІ 
                                  скликання  від 27.08.2015 р. №  _______ 

 
Склад  міської  комісії по  упорядкування діяльності по збиранню, 

заготівлі, переробці та продажу брухту металів. 
Загоровський  
 Юрій Григорович 

Депутат міської ради, голова комісії 

Михайлова  
Наталія Василівна 

Провідний спеціаліст відділу місцевого економічного 
розвитку, секретар комісії  

Члени комісії: 
Жилін  
Олексій Васильович 

Начальник управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

Попов  
Олег Петрович 

Головний спеціаліст відділу погоджень у сфері господарської 
діяльності державного управління охорони навколишнього 
природного середовища Житомирської області (за згодою) 

Ефимович 
 Андрій Петрович 

Головний спеціаліст по  охорони праці сектору з питань праці  
управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  

Мовчанок  
Володимир Михайлович 

Головний спеціаліст по захисту прав споживачів відділу 
регулювання торгівлі та побутового обслуговування 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської 
міської ради  

Войтюк 
Руслан Леонідович 

Головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  

Каленюк 
Сергій Олександрович  

Заступник начальника міськрайоного відділу управління 
ДСНС України у Житомирській області. Майор служби 
цивільного захисту (за згодою) 

Рускевич 
Віра Миколаївна 

В.о. завідувача Коростенського лінійного відділу 
Жмеринського відокремленого підрозділу державної установи 
(Лабораторний центр на залізничному транспорті 
Держсанепідемслужби України) (за згодою) 

Столярчук  
Володимир Володимирович 

Начальник Коростенського міжрайонного управління ГУ 
Держсанепідем служби у Житомирській області (за згодою) 

Чернишенко  
Валерій Іванович 

Головний спеціаліст відділу з питань  цивільного захисту 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  

Куприненко  
Наталія Миколаївна 

Головний державний інспектор управління Держпраці у 
Житомирській області 
 (за згодою) 

 
 
Секретар міської ради                                                         В. Ходаківський 

  

  

 


