
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста сесія VІ скликання 
 
від  24.09.2015 р. №________ 
 
Про затвердження “Комплексної Програми  
профілактики злочинності в місті Коростені   
на  2016-2020 роки” 

 
З метою посилення законності та правопорядку в м.Коростені, 

враховуючи рекомендації  постійної  комісії  міської ради з  питань законності, 
правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та 
етики, керуючись пп.22 п.1 ст. 26 Закону  України  “Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні”, міська  рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити “Комплексну Програму профілактики злочинності в місті 
Коростені  на  2016 – 2020 роки” 

2.Міському відділу внутрішніх справ спільно  з  відділами  та  
управліннями, які  відповідальні  за  реалізацію  програми  в  місті,  
забезпечити  її  виконання. 

3.Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 
депутатської діяльності та етики. 
 

 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
 
Секретар міської ради                                                             В.Ходаківський 
Начальник фінансового управління                                      Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська 
 

 
 
 



Додаток до рішення 46 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 24.09.15р. №______ 

 
Комплексна  Програма 

профілактики злочинності в м. Коростені 
на 2016-2020 роки 

 
І. Організаційні заходи 

1.1.Здійснювати систематичний аналіз стану правопорядку в місті.  За 
результатами аналізу та з урахуванням факторів, які негативно впливають на 
стан правопорядку, розробляти плани  заходів щодо запобігання злочинності з 
визначенням виконавців, термінів виконання, джерел фінансування . Довести 
до громадян міста зміст та основні   напрями  роботи  органів  представницької 
та  виконавчої  влади, правоохоронних структур щодо реалізації положень 
Програми. 

Виконавчий  комітет міської ради у 
взаємодії   з    правоохоронними органами  
2016-2020 роки 

1.2.У  програмах    економічного та соціального  розвитку  міста передбачати 
спеціальні розділи щодо здійснення заходів, спрямованих на зміцнення   
правопорядку,   усунення  умов,   які   породжують  ускладнення 
криміногенної ситуації, підвищення активності громадськості в профілактиці 
антисоціальних проявів, запобігання бездоглядності неповнолітніх. 

Виконавчий  комітет міської  ради. 
Щорічно 

1.3.Регулярно вносити на розгляд сесій міської  ради, засідань виконавчого 
комітету питання  про хід реалізації заходів, передбачених  Програмою. При   
прийнятті     рішень  передбачити     персональну відповідальність посадових 
осіб за їх здійснення   та  механізм контролю за   виконанням. 

Виконавчий комітет міської ради  у 
взаємодії   з 
правоохоронними   органами 2016-2020 роки 

1.4. За допомогою засобів масової інформації доводити до населення 
інформацію про стан правопорядку в місті, результати профілактичних 
заходів,  передбачених Програмою та боротьби правоохоронних органів міста  
із злочинністю. Проводити в засобах масової інформації (КП КМР 
«КоростеньМедіа») “прямі ефіри” керівників правоохоронних органів з 
мешканцями міста  

Правоохоронні органи міста,  виконавчий 
комітет міської ради, ЗМІ 
2016-2020 роки 

 
1.5. Здійснювати заходи, спрямовані на формування у громадян негативного 
ставлення до злочинів, порушень громадського порядку та законності, 
запобігання розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, 



формування у них знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати   
жертвами   злочинних   проявів   насильницького   і   корисливого характеру. 

МВВС ,  управління юстиції, відділ освіти, 
громадські організації   
2016-2020 роки 

1.6. Під час видачі дозволів на право функціонування на території м. 
Коростеня закладів громадського харчування, торговельних закладів, 
розважальних закладів, тощо вимагати від їх власників в обов’язковому 
порядку встановлювати у приміщеннях і на фасадах будинків системи 
відеоспостереження, що дасть можливість відстежувати стан дотримання 
правопорядку та оперативно ідентифікувати осіб, причетних до вчинення 
злочинів і правопорушень у даних місцях. 

Виконавчий комітет міської ради  у 
взаємодії  з правоохоронними   органами 2016-
2020 роки 

 
 

II. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 
посягань 

2.1. З метою запобігання вчиненню злочинів із застосуванням зброї та 
вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам, 
постійно    здійснювати          організаційно-практичні    заходи,    спрямовані 
на  
виявлення   каналів  незаконного  обігу  та  крадіжок  вогнепальної  зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин, посилено охороняти об'єкти на яких 
використовуються   або   зберігаються   вибухові   та   отруйні   предмети   і 
речовини. Щорічно проводити комісійні інвентаризації на цих об'єктах, за 
результатами доповідати керівництву відповідно до підпорядкованості. 

Відділ  служби безпеки України та  МВВС, 
Коростенська митниця  
2016-2020 роки 

2.2.Здійснювати контроль за додержанням умов та правил перевезення 
людей    пасажирським   транспортом,   а  також   небезпечних  вантажів 
автомобільним транспортом, передусім вибухових, отруйних, радіоактивних 
речовин тощо. 

МВВС, управління економіки виконкому 
2016-2020 роки 

2.3.Забезпечити систематичний контроль та відповідне реагування, особливо 
силами дільничних інспекторів міліції, за поведінкою осіб, які зловживають   
спиртними   напоями,   постійно   не   працюють,   вживають наркотичні 
засоби, раніше судимих з метою запобігання вчинення ними на побутовому 
рівні вбивств, тяжких тілесних ушкоджень та інших тяжких злочинів проти 
життя та здоров'я громадян. 

МВВС, виконавчий  комітет міської  ради  
Постійно 



2.4. Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, в якому проживають 
особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі, 
інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою 
запобігання фактам знущання над ними,  незаконного відчуження їх житла. 

Управління праці та соціального  захисту  
населення, ЦМЛ,  МВВС, виконавчий 
комітет міської ради 
2016-2020 роки. 

2.5. Здійснити   заходи,   спрямовані   на   запровадження   охорони, технічного 
захисту під'їздів багатоповерхових жилих будинків, гуртожитків, системи 
термінового зв'язку постів охорони з міліцією, заміну технічно застарілої 
апаратури на об'єктах, що охороняються, сучасною технікою. 

Виконавчий комітет  міської ради, МВВС 
 2016-2020 роки 

2.6.Зосередити основні зусилля на запобіганні і розкритті злочинів, 
спрямованих проти життя, здоров'я громадян, їх майнових інтересів, 
насамперед розбійних нападів, тяжких тілесних ушкоджень, пограбувань, 
зґвалтувань, крадіжок, шахрайства та інших злочинів. 

МВВС, прокуратура  міста 
Постійно 

2.7.Для забезпечення належного громадського порядку встановити в місцях 
відпочинку, проведення дозвілля та багатолюдних місцях міста засоби 
екстреного зв’язку «громадянин-міліція».  

МВВС , виконавчий комітет  міської ради 
2016-2020 роки 

 
III. Протидія організованій злочинності і корупції 

3.1.Для реалізації Закону України "Про боротьбу з корупцією", вжити заходи, 
спрямовані на попередження та викриття корупційних діянь в органах 
державної влади та місцевого самоврядування з метою притягнення до 
відповідальності винних осіб. 

Відділ СБУ,  МВВС, прокуратура міста, 
державна фіскальна служба, виконавчий 
комітет міської ради 
2016-2020 роки. 

3.2.З  метою   розробки   та   здійснення   ефективних   заходів   з 
профілактики   корупції,   зокрема   щодо   притягнення   винних   осіб   до 
адміністративної   відповідальності   за   корупційні   діяння,    продовжити 
практику звітування місцевих органів виконавчої влади про виконання вимог 
Закону  України "Про запобігання корупції", передусім у частині обов'язкового 
реагування керівників органів виконавчої влади та місцевого   
самоврядування   на   кожний   факт   порушення   державними службовцями 
та посадовими особами вимог закону. 

Виконавчий  комітет міської ради 
2016-2020 роки 



3.3. Систематично проводити оперативно-розшукові та профілактичні заходи 
на ринках,  залізничних і  автобусних вокзалах,  в торговельних закладах, з 
метою захисту суб'єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, 
запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва. 

МВВС, відділ СБУ, державна фіскальна 
служба 2016-2020 роки 

3.4.Проводити комплексні запобіжні заходи щодо повного виключення 
проникнення організованої злочинності у правоохоронні, контролюючі та 
інші    владні    структури,    недопущення    використання    співробітниками 
правоохоронних    органів,    судів    і    державними    службовцями    своїх 
повноважень з корисливою метою, рішучого викриття та припинення таких 
проявів. 

МВВС, відділ СБУ , прокуратура  міста . 
2016-2020 роки 

3.5.Проводити   з   правоохоронними   органами   іноземних   держав 
скоординовані   спільні   дії,   пов'язані   з   викриттям   та   знешкодженням 
організованих злочинних угруповань, що займаються торгівлею людьми, 
контрабандою   наркотиків,   зброї,   вибухових   речовин,   автомобілів   та 
вантажів, переміщенням за кордон нелегальних мігрантів, з метою припинення 
їх діяльності, яка має транснаціональний характер. 

Відділ  СБУ, МВВС, державна фіскальна 
служба, Коростенська митниця. 
2016-2020 роки 

3.6. Проводити   роботу   щодо   запобігання   та   викриття   фактів 
хабарництва і корупції в органах влади і управління, медичних та навчальних 
закладах, особливо під час відчуження державного та комунального майна 
вступних іспитів, перевідних сесій тощо.  

МВВС,  відділ СБУ, прокуратура  міста 
2016-2020 роки 
  

IV. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини 
4.1.Аналізувати умови та причини, що сприяють існуванню "тіньової" 
економіки. За результатами аналізу забезпечити проведення правоохоронними, 
контролюючими та фінансовими органами скоординованих заходів з 
профілактики злочинів у провідних галузях економіки, зовнішньоекономічній 
діяльності, банківській, інвестиційній, сфері приватизації. 

Управління економіки виконкому, 
фінансова інспекція, державна фіскальна 
служба, МВВС, відділ СБУ, прокуратура  
міста,  управління юстиції 
Постійно 

 
4.2. Постійно здійснювати скоординовані заходи щодо запобігання та 
припинення порушень законодавства у галузях економіки, пов'язаних з 
виробництвом та реалізацією спирту, цукру, лікеро-горілчаних та тютюнових 



виробів,  викриттям  підпільних цехів, які  виготовляють фальсифіковану 
продукцію, та вилученням її з обігу. 

Державна фіскальна служба, МВВС, 
відділ СБУ, фінансова інспекція, 
прокуратура міста 

                                    2016-2020 роки    
4.3. Систематично  аналізувати  наявну  інформацію   щодо  шляхів 
проходження   контрабандних   товарів  на  територію  міста.   Проводити 
комплексні оперативно-профілактичні заходи щодо усунення причин і умов 
переміщення контрабанди на митну територію держави, викриття осіб, які 
займаються   контрабандою  товарів,   а  також  їх  реалізацією,   виявлення 
підпільних складів зберігання цих товарів. 

Відділ СБУ, МВВС, державна фіскальна 
служба, Коростенська митниця 
Постійно 

4.4. Проводити скоординовані заходи щодо усунення причин та умов, які 
сприяють злочинним проявам і корупції, а саме погашення заборгованості з 
заробітної плати, забезпечення прибуткової діяльності підприємств, установ і 
організацій, цільового використання бюджетних коштів. 

Фінансова інспекція, державна фіскальна 
служба, прокуратура міста, виконавчий  
комітет міської  ради 
2016-2020 роки 
 

V. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 
середовище 

5.1. Поліпшити результативність роботи координаційної ради у справах   дітей 
міськвиконкому, служби у справах дітей та відділу кримінальної міліції у 
справах дітей. Систематично аналізувати на спільних засіданнях  стан  
злочинності та  правопорушень  серед  неповнолітніх,  стан  дитячої 
бездоглядності в місті. 

Служба у справах дітей виконкому, 
ВКМСД  
Щоквартально 

5.2. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і 
систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, 
надання таким сім'ям адресної допомоги. 

Служба у справах дітей, відділ  освіти. 
Постійно 

5.3.Проводити профілактичну операцію "Урок" для перевірки стану виконання 
вимог Закону України "Про освіту" в частині про здобуття молоддю загальної 
середньої освіти. 

Відділ  освіти , служба у справах дітей, 
ВКМСД 
Вересень-жовтень, щороку 



 5.4.Проводити   благодійні   культурно-мистецькі акції  з метою пропаганди 
здорового способу життя молоді. 

Відділ у справах  у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту,  відділ 
культуриі туризму 
Постійно 

5.5. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у 
сім'ї, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив 
антигромадських елементів, забезпечували притягнення до відповідальності 
батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини. 

Служба у справах дітей, Відділ у справах  
у справах сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту,  ВКМСД 
2016-2020 роки 

5.6.Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог актів 
законодавства   щодо   захисту   прав   неповнолітніх.   Вживати   заходи   до 
виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, 
та відновлення права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей з 
метою їх соціального та правового захисту. 

Виконавчий  комітет міської  ради 
Постійно 

5.7.Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків та дівчат, 
які не мають постійних доходів і джерел для існування, збереження існуючої 
мережі державних і громадських інститутів, підлітково – юнацьких клубів 
надання соціальної підтримки неповнолітнім в організації їх дозвілля і 
відпочинку, а також сприяння  з цією метою центрами соціальної служби для 
молоді в наданні  учням та студентам послуг у працевлаштуванні, для роботи у 
вільний від навчання час і в період канікул 

Відділ у справах  у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту,  відділ 
культури і туризму, управління праці та 
соціального захисту населення, відділ  
освіти, центр соціальних служб для сім”ї, 
дітей та  молоді, підлітково-юнацькі 
клуби  за  місцем  проживання 
2016-2020 роки 

5.8.З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі 
пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечити 
виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали    
жертвами    злочинної   діяльності дорослих, проводити спільні оперативно-
профілактичні операції. 

МВВС, служба   у   справах  дітей, відділ у 
справах  у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту, відділ освіти, центр 
соціальних служб для сім”ї, дітей та  
молоді  



                                    2016-2020 роки 
5.9.З метою залучення молоді до активного громадського життя та запобігання 
їх антисоціальній поведінці проводити профілактичні операції 
"Антинаркотик", "Тверезість", "Життя без тютюнопаління" та забезпечувати 
проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у молодіжному 
середовищі, результати яких висвітлювати у засобах масової інформації. 

Служба у справах дітей, відділ у справах  у 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту, відділ  культури і туризму, 
відділ освіти ,  ЦМЛ, МВВС 
2016-2020 роки 

5.10. Сприяти   розвитку   таких   альтернативних   форм   сімейного виховання 
неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, як дитячі будинки 
сімейного типу, прийомні сім’ї. 

Служба у справах дітей, відділ у справах  у 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту, відділ освіти  
Постійно 

 
VI. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму 

6.1.Здійснювати заходи щодо удосконалення механізмів міжвідомчого 
співробітництва у сфері протидії поширення наркоманії шляхом обміну 
інформацією та досвідом роботи, проведення спільних заходів. 

МВВС,  відділ СБУ, ЦМЛ, відділ освіти  
 2016-2020  роки 

6.2. Встановлювати і розвивати зв’язки і неурядовими міжнародними 
громадськими організаціями для  підтримки програм боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів на території міста, використовувати з цією метою 
можливості благодійних  фондів сприяння боротьбі з наркоманією та 
наркобізнесом. 

МВВС, відділ  СБУ, ЦМЛ, відділ освіти . 
2011-2015 роки 

6.3. Здійснювати заходи, спрямовані на запобігання    налагодження каналів 
транзитного  переміщення наркотичних засобів і психотропних речовин через 
територію міста, створення на території міста  перевальних пунктів для 
тимчасового зберігання або підпільних лабораторій для виробництва 
наркотиків, заснування підприємницьких структур для відмивання грошей, 
одержаних від наркобізнесу. 

МВВС,  відділ СБУ, державна фіскальна 
служба, Коростенська  митниця 
2016-2015 роки 

6.4.Провести оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення   та взяття  на  
облік  осіб,  які  зловживають  спиртними  напоями,  вчиняють 
правопорушення, займаються виготовленням і збутом самогону та інших 
спиртних  напоїв,  вживають наркологічні або  психотропні  речовини , для 
застосування до них заходів впливу з загонами України. 



МВВС, служба у справах дітей , ЦМЛ 
2015-2020 роки 

6.5.Вжити заходів до посилення контролю за додержанням правил оптово-
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 
притягнення   винних  осіб до  відповідальності,   особливо  за продаж 
спиртних напоїв неповнолітнім. 

МВВС, державна фіскальна служба 
2011-2015 

6.6. Активізувати оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на 
запобігання діяльності та знешкодження стійких організованих злочинних 
угруповань, які мають вплив на діяльність органів влади. Вжити адекватних 
заходів щодо руйнування їх економічного підґрунтя, ефективного 
розслідування і направлення до суду порушених відносно них кримінальних 
справ, притягнення винних до відповідальності. 

МВВС, відділ СБУ , прокуратура   
2015-2020 роки 

 
VII. Протидія рецидивній злочинності 

7.1. Здійснювати   комплексні   перевірки   та   узагальнювати   стан 
виконання   законодавства   про   адміністративний    нагляд   за   особами, 
звільненими з місць  позбавлення  волі,  вживати  заходи  спрямовані  на 
усунення виявлених недоліків у цій справі. Систематично проводити робочі 
зустрічі для своєчасного інформування та узгодження спільних дій установ 
виконання покарань та правоохоронних органів. 

МВВС, прокуратура міста 
Постійно 

7.2. Вживати заходи до працевлаштування осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв'язання соціально побутових 
проблем.  
 

Управління праці та соціального захисту 
населення, центр зайнятості, МВВС, 
виконавчий  комітет міської  ради 
Постійно 

7.3.Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і 
молоді, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. 

МВВС, служба у справах дітей   
Постійно 

7.4. Продовжити роботу щодо формування та поповнення банку даних на осіб, 
що звільнилися з місць позбавлення волі, та вживають наркотичні засоби або 
психотропні речовини, чи причетних до наркобізнесу. 

МВВС      
2016 – 2020 роки 

 
VIII. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху 



8.1.Систематично аналізувати стан  правопорядку на  вулицях та в  
громадських місцях міста,  вносити корективи до планів диної дислокації сил 
та засобів, які залучаються до охорони  громадського  порядку. 

МВВС 
2016-2020 роки 

8.2.Періодично організовувати та проводити профілактичні  відпрацювання 
міста . 

МВВС, виконавчий  комітет міської ради  
2016-2020 роки  

 
83. Вжити  заходи до активізації діяльності громадських формувань з  охорони 
громадського  порядку  з урахуванням нових економічних умов, забезпечення 
їх фінансування та заохочення у разі участі в запобіганні та розкритті злочинів. 

МВВС,   виконавчий комітет міської ради  
2016-2020 

8.4. З  урахуванням  ситуації  в  місті,  пов'язаної  з  нелегальною міграцією,    
періодично    проводити    оперативно-профілактичні    операції "Мігрант", 
"Режим", "Готель", "Ринок" та інші, виявлення та перекриття каналів  
проникнення  на територію міста  нелегальних мігрантів через державний 
кордон. 

МВВС, відділ СБУ , виконавчий комітет 
міської ради 
2016-2020 роки 

8.5.Забезпечити впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації 
порушень правил дорожнього руху та нагляду за дорожнім рухом. 

МВВС 
2016-2020 роки 

8.6.Вдосконалювати діяльність державної служби безпеки дорожнього руху і 
патрульної служби міліції з метою забезпечення правопорядку та безпеки 
дорожнього руху, запобігання вчиненню правопорушень. 

МВВС  
Постійно 

8.7.Для   забезпечення   охорони   громадського   порядку,   безпеки 
населення   вчасного  реагування   на  правопорушення   встановити  додаткові 
засоби технічного спостереження за поведінкою учасників в місцях 
проведення масових заходів. 

МВВС,  виконавчий комітет міської ради 
2016-2020 роки 

8.8.Під час підготовки та проведення засідань конкурсних комітетів по 
наданню   послуг на перевезення  пасажирів автомобільним  транспортом 
звертати   увагу   на  технічний стан рухомого складу, його зберігання, 
проведення технічного обслуговування, медичних оглядів водіїв. Проводити 
обстеження перевізників з вказаних питань. 

МВВС, управління економіки виконкому 
2016 – 2020  роки 

 



IХ. Запобігання поширенню бродяжництва 
9.1. Утворити в місті навчально – виробничі бази, робочі місця для залучення 
до суспільно – корисної праці і набуття необхідної кваліфікації, центр  
соціально – психологічної реабілітації для осіб, які не мають визначеного 
місця проживання, займаються бродяжництвом, втратили зв’язки з сім’ями. 
Забезпечити їх функціонування за рахунок коштів місцевого бюджету та 
благодійної допомоги. 

Виконавчий комітет міської ради, 
управління   праці та соціального захисту 
населення, центр зайнятості, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, МВВС 
2016– 2020 роки      

9. 2.Забезпечити комп’ютерний облік неповнолітніх осіб з неблагополучних 
сімей, схильних до бродяжництва та вчинень правопорушень, обмін 
інформацією стосовно цих осіб між зацікавленими органами виконавчої влади 
для забезпечення проведення цілеспрямованої виховної та роз’яснювальної 
роботи серед них, а також своєчасного реагування. 

Служба у справах дітей, відділ освіти, 
ВКМСД 
2011 - 2015 роки 

9.3. Проводити щорічні семінари, наради з метою координації зусиль органів 
виконавчої влади, громадських організацій,  благодійних фондів і  визначення 
заходів щодо запобігання  бродяжництву. 

Виконавчий комітет міської ради, МВВС за 
участю     громадських організацій, 
благодійних фондів. 
2016-2020 роки 

 
X. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи 

10.1. Розробити та здійснити заходи, спрямовані на вдосконалення роботи з 
кадрами, зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників 
правоохоронних органів, звернувши особливу увагу на підвищення рівня їх 
кваліфікації та професіоналізму. 

МВВС, відділ СБУ, державна фіскальна 
служба , Коростенська  митниця 
2016-2020 роки 

10.2.На сесіях міської ради розглядати питання щодо забезпечення працівників 
правоохоронних органів і суддів житлом, в тому числі за рахунок капітального 
та дольового будівництва, вирішення соціально-побутових проблем, 
працевлаштування членів їх сімей. 

Виконавчий комітет міської ради, відділ 
 СБУ , прокуратура міста, МВВС 
2016-2020 роки 

 
 
Секретар міської ради                                                         В.Ходаківський 


