
ПРОТОКОЛ №11 
засідання постійної комісії з питань законності, 

 правопорядку, прав людини, розвитку громади депутатської діяльності 
та етики 

 
Дата проведення:  16.12.14р. 
Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування 
 
Присутні: 
 
1.Гресь О.П. 
2.Заставська Н.В. 
3.Харакоз Н.В. 
4.Кузнєцов Ю.В. 
5.Новицька Є.І. 
 

Головуючий: Гресь Олексій Петрович – заступник голови постійної 
комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади 
депутатської діяльності та етики 

 
В роботі постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав 

людини, розвитку громади депутатської діяльності та етики взяли: секретар 
міської ради Ходаківський В.В., представник громадської організації 
«Древлянська громада» Рибачук А.М., представник громадської ради, член 
комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади 
депутатської діяльності та етики Котівець В.І., представник громадської 
ради, член комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 
громади депутатської діяльності та етики Вигівська Н.В. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Войтюк Р.Л. – головний спеціаліст- юрисконсульт юридичного відділу. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1.Про план роботи  Коростенської міської ради на І півріччя 2015 року 
 
2.Про затвердження розпорядження міського голови від 20.11.2014 року 
№278 «Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради з нагоди 
Дня місцевого самоврядування» 
 
3. Про затвердження договору про спільну діяльність та співпрацю між 
Коростень та містом Слов’янськ. 
 
4. Про проект положення про консультативне опитування  мешканців міста 
Коростеня 
 
 



 

Заступник голови постійної комісії  
з питань  законності, правопорядку,  
прав людини, розвитку громади 
депутатської діяльності та етики                                              О.П.Гресь 
 
Секретар постійної комісії                                                        Н.В. Заставська 

1.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на І 
півріччя 2015 року 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. - секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 

сесію Коростенської міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови 

від 20.11.2014 року №278 «Про нагородження 
Грамотою Коростенської міської ради з нагоди Дня 
місцевого самоврядування». 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. - секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 

сесію Коростенської міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про спільну діяльність 
та співпрацю між Коростень та містом Слов’янськ. 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. - секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 

сесію Коростенської міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
4.СЛУХАЛИ: Про проект положення про консультативне 

опитування  мешканців міста Коростеня 
ДОПОВІДАЄ: Войтюк Р.Л. – головний спеціаліст- юрисконсульт 

юридичного відділу. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – депутат міської ради: 

- В силу своїх знань і досвіду потрібно усім 
бажаючим депутатам та громадській раді  
внести пропозиції до проекту положення про 
консультативне опитування  мешканців міста 
Коростеня. 

Войтюк Р.Л. – головний спеціаліст- юрисконсульт 
юридичного відділу: 

- Пропоную викласти у письмовому вигляді 
свої  пропозиції, а ми відредагуємо, 
підготуємо узагальнений проект і винесемо 
на  розгляд чергової сесії. 

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати проект положення про 
консультативне опитування  мешканців міста 
Коростеня 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 


