
 ПРОТОКОЛ  №12 
засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, 

розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики 

                                                                                        
 

від  06.03.2015 року 
Місце проведення: кабінет №27. 
 
ПРИСУТНІ: депутати міської ради  

1. Сатяєва К.М..  
2. Кузнецов Ю.В. 
3. Новицька Є.І. 
4. Калінін Р.С. 
5. Бондарчук М.В. 
6. Зіневич С.О. 
7.  

 
Головуючий: Сатяєва К.М. – голова постійної комісії. 
В роботі засідання робочої комісії  взяв участь секретар міської ради 

В.В.Ходаківський. 
 
ЗАПРОШЕНІ:      
Войтюк Р.Л. – головний спеціаліст юридичного відділу. 
Островський Іван Миколайович – заступник Коростенського міжрайонного 

прокурора. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання: 
1.Інформація  про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 
діяльності Коростенської міжрайонної прокуратури на території міста.  

2.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Ковальчука 
Сергія Івановича 
 
3.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Станькевича 
В’ячеслава Михайловича 
 
4.Про затвердження списку присяжних для кримінального провадження у 
Коростенському міськрайонному суді . 
 
5.Про затвердження Положення про консультативне опитування мешканців міста 
Коростеня. 
 
6.Про інформацію на звернення депутатів Коростенської міської ради щодо 
можливої руйнації чинної системи соціального захисту вразливих верств 
населення. 

 



1.СЛУХАЛИ: Інформація  про стан законності, заходи щодо її зміцнення 
та результати діяльності Коростенської міжрайонної 
прокуратури на території міста. 
 

ДОПОВІДАЄ: Островський Іван Миколайович – заступник 
Коростенського міжрайонного прокурора. (Інформація 
додається) 

 
ВИСТУПИЛИ: Новицька Є.І. 

-Прокурор здійснює перевірку за розповсюдженням 
наркотичних засобів? Коли я перевіряла одну сім’ю на 
військовому містечку, мені, як депутату поступила скарга 
від мешканців, що в районній аптеці продають димедрол, 
біля аптеки і в найближчих будинках відбувається просто 
жах. 
Островський І.М. 
-Є засідання координаційної ради, де може ставиться 
завдання міліції. 28.11.14р. відбулася нарада, де є пункт про 
наркотичні засоби. Міліція щомісячно подає інформацію по 
цьому питання. Я візьму на контроль  цю скаргу.  
Сатяєва К.М. 
-У мене два питання. Перше – чи на нашій території не були 
виявлені вибухонебезпечні присторої?  
Островський І.М. 
-По місту ні, а по району випадки такі були.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Ковальчука Сергія Івановича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Станькевича В’ячеслава Михайловича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про консультативне 

опитування мешканців міста Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Зіневич С.О. 

-Сам проект Положення про консультативне опитування 
оприлюднити в ЗМІ, щоб знати думку громадян і потім 



добавити пункти. 
Ходаківський В.В. 
-Дане Положення вже обговорюється протягом останніх 
півроку і вже поступали думки громадян, депутатів міської 
ради. 
Сатяєва К.М. внесла пропозицію глава ІІІ ст.9 змінити до 
50 громадян. 
Войтюк Р.Л. 
-Виникне проблема по вулиці, де проживає мала кількість 
громадян, не зможуть зібратися. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію 
Коростенської міської ради.. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
СЛУХАЛИ: Про інформацію на звернення депутатів Коростенської 

міської ради щодо можливої руйнації чинної системи 
соціального захисту вразливих верств населення. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
(Інформація додається) 
 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взято до відома. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань законності, правопорядку,  
прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики                                                           К.М.Сатяєва  
 
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                                     О.Домаєва 


