
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять сьома сесія VІ скликання 
 

від  06.11.2014 р. №1662 
 
Про затвердження оновленого складу  
міської комісії по контролю за дотриманням  
правил пасажирських перевезень  
перевізниками в місті Коростені   
 

З метою впорядкування діяльності комісії по контролю за дотриманням 
правил пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростень та у зв’язку 
зі зміною окремих її членів, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити оновлений склад комісії по контролю за дотриманням правил 
пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростень (додається). 

2. Визнати п. 2 рішення п`ятнадцятої сесії VІ скликання від 24 травня 2012 
року №712 «Про затвердження Положення про міську комісію по 
контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень 
перевізниками в місті Коростень при виконкомі Коростенської міської 
ради та оновленого її складу»; визнати рішення двадцять третьої сесії VІ 
скликання від 25 квітня 2013 року №1068 «Про затвердження 
оновленого складу міської комісії по контролю за дотриманням правил 
пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростень»; визнати 
рішення тридцять першої сесії VІ скликання від 13.03.2014 року №1396 
«Про внесення змін до складу міської комісії по контролю за 
дотриманням правил пасажирських перевезень в місті Коростень» 
такими, що втратили 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  
 до рішення 37 сесії Коростенської 

міської ради VI  скликання від 
06.11.14р. №1662 

 
Склад 

міської комісії по контролю за дотриманням правил пасажирських 
перевезень перевізниками в місті Коростень 

 
Желєзко  
Володимир Дем'янович 

голова комісії, депутат міської ради 
 

Ясинецький  
Олександр Анатолійович 

заступник голови комісії, заступник міського голови 
 

 
Члени комісії: 

 
Жилін 
Олексій Васильович 

начальник управління економіки 
 

Лискова  
Наталія Анатоліївна 

начальник відділу місцевого економічного розвитку 
управління економіки 

Сергеєва 
Анна Олександрівна 

головний спеціаліст відділу місцевого економічного 
розвитку управління економіки 

Єсін  
Ігор Володимирович 

начальник управління праці та соціального захисту 
населення Коростенської міської ради  

Щербанюк  
Людмила Петрівна 

начальник фінансового управління 
 

Войтюк   
Руслан  Леонідович 

головний спеціаліст юрисконсульт юридичного відділу 
 

Білан  
Руслан Генадійович  

начальник ВДАІ з ОТ міста Коростень та Коростенського 
району при УМВС України в Житомирській області  
(за згодою) 

Загоруйко 
Світлана Анатоліївна 

голова міської громадської організації „Жіноча рада”  
(за згодою) 

Омельянчук  
Володимир Пилипович 

голова міської громадської організації „Рада ветеранів”  
(за згодою) 

Венгловська  
Валентина Степанівна 

голова Спілки голів окружних будинкових комітетів  
(за згодою) 

 
 
 
Секретар міської ради                                                      В. Ходаківський 


