
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
сорок п’ята сесія VІ скликання 

 
від  27.08.2015 р. №1978 
 
Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про 
засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» 
 

З метою підготовки плану заходів з реалізації Закону України «Про 
засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їх символіки», керуючись ст.25, ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Створити робочу групу з питань реалізації Закону України «Про 
засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (додаток1). 

 
2.Робочій групі напрацювати пропозиції щодо виконання положень 

Закону  та подати на розгляд міської ради. 
 
3.Контроль за виконанням рішення 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 юридичного відділу                                                   Т. Камінська                  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення 45 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 27.08.15р. №1978 
 

Склад робочої групи  
з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного й 
націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки» 
 

1.Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
2.Дзига О.О. – заступник міського голови. 
3.Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
4.Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
5.Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
6.Охрімчук А.В. – керуючий справами виконавчого комітету 
7.Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів                                            
8.Желєзко В.Д. – головний спеціаліст з питань охорони пам’яток 

культури та історичної спадщини  відділу культури і туризму виконавчого 
комітету міської ради 

9.Сатяєва К.М. – депутат міської ради, голова постійної комісії міської 
ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 
депутатської діяльності та етики. 

10.Волківський А.М. – депутат міської ради, голова постійної комісії 
Коростенської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та 
екології. 

11.Лінькова Л.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії міської 
ради з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації 

12.Абрамович В.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури 

13.Баранівська Т.М. – депутат міської ради, голова постійної комісії 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 

14.Стакан О.В.  – голова Громадської ради 
15. Куницький В.І. – голова громадської організації «Асоціація Ради 

керівників м. Коростеня»  
16.Ярмолюк Р.В. – голова громадської організації «Рада підприємців 

м.Коростеня»  
17.Венгловська В.С. – голова Спілки голів окружних вуличних, 

будинкових комітетів. 
18.Польгуй В.І. – директор Коростенського краєзнавчого музею. 
19.Андрійчук Я.В. – начальник Реєстраційної служби Коростенського 

міськрайонного управління юстиції. 
20.Сергієнко П.В. – завідувач Коростенського  РС УДМС в 

Житомирській області. 
21.Івасенко Г.М. – начальник Коростенського МБТІ. 
22.Науменко В.А.- голова Коростенської міської організації Партії 

«Удар». 



23.Яблонський П.Є. – голова благодійного фонду «Розвиток 
Древлянщини», голова Коростенської міської організації Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» 

24.Кемська Т.Г. – мати загиблого Героя України Кемського С. 
25.Вигівський Ю.М. – голова ГО «Древлянська громада» 
26.Климчук Л.О. -  голова Коростенської організації Всеукраїнського 

Товариства «Просвіта». 
27. Васьківська Н.Г. - голова міськрайонного об’єднання Всеукраїнського 

Товариства «Просвіта» 
28.Мейнарович О.М.- голова ГО «Коростенський центр допомоги 

учасникам АТО» 
29.Дмитрук С.В. – депутат міської ради. 
30.Ковальчук В.А. – голова Коростенської ІГ Об’єднання «Самопоміч» 
31.Омельянчук В.П. – голова Ради Коростенської  міської  організації  

ветеранів 
32.Загоруйко С.А. – голова Жіночої Ради  м.Коростеня. 

 
Секретар міської ради                                                          В.Ходаківський 

 
 
 


