
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25.04. 2012р.  № 179 
 
 
 
 
 
 
              
          В зв’язку із залученням до    міської   комісії  з  питань боротьби  зі 
злочинністю нових членів, що буде сприяти  посиленню боротьби зі 
злочинністю, відповідно до Законів України „Про міліцію”, „Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, Указу 
Президента України від 19 липня 2005р.    № 1119/2005 „Про заходи щодо 
забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” ,   
комплексної програми профілактики  злочинності в  м. Коростені на 2011 -
2015р.,  затвердженої  рішенням Коростенської міської ради  № 98                          
від 27.01.2011р. ( IV сесіяVI  скликання), керуючись   підпунктом 4 пункту „б” 
частини 1 статті 38   Закону України   „Про  місцеве самоврядування в Україні ” 
виконавчий комітет Коростенськї міської ради 
 
РІШАЄ: 
  
         1. Затвердити склад  комісії  з питань боротьби зі злочинністю та 
затвердити її персональний склад (додаток 1) ”.    

2.Попередній склад комісії,  затверджений  рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради №472   від  03.08.2011р. „Про  міську   комісію  з  
питань боротьби  зі злочинністю”, вважати недійсним. 

 
 
Міський голова                                                                         В. Москаленко                                         
 
                                                                                                                                    Керуючий справами  виконкому 
                                                                                                                                                                    А. Охрімчук 
                                                                                                                         
                                                                                                                                     Секретар міської ради  
                                                                                                                                                                   В. Ходаківський 
 
                                                                                                                                    Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                   Т. Камінська 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Коростенської 
міської ради від  03.08.2011р.  №472 
„Про  міську   комісію  з  питань 
боротьби  зі злочинністю” 
 



Додаток 1 до рішення виконавчого 
комітету  Коростенської міської 
ради від 25.04.2011р. № 179 

      
             Склад міської комісії з питань боротьби зі злочинністю   
 
Голова комісії:  
Москаленко  Володимир  Васильович – міський голова.  
 
Заступник  голови:  
Ходаківський Віктор Васильович – секретар міської ради.  
 
Секретар комісії: 
Заєць  Ольга Костянтинівна -  начальник відділу  організаційного  
                                                        забезпечення  діяльності   Коростенської   
                                                        міської ради .  
 
Члени комісії:  
 
Гаєвський Юрій Володимирович – начальник Коростенського відділу СБУ  
                                                                (за посадою, за згодою);  
 
Калітка Віктор Кирилович – начальник  відділу Коростенського МРВ УМВС   
                                                      в  Житомирській обл. ( за посадою, за згодою);  
 
Осипенко Юрій Володимирович -  перший заступник начальника   
                                                                Коростенської ОДПІ – начальник відділу  
                                                                податкової міліції (за посадою, за згодою);  
 
Солянік Олександр Миколайович – начальник митного посту   „Коростень” 
                                                                  (за посадою, за згодою);  
 
Бернадська Віта Віталіївна   – начальник Коростенської об’єднаної державної  
                                                       фінансової інспекції (за  посадою, за згодою);  
 
Білошицький Леонід Васильович – начальник КУ Служба охорони  
                                                                 громадського порядку «Яструб»  
                                                                 (за  посадою); 
 
Цегельський Ігор Михайлович – начальник лінійного відділу внутрішніх  
                                                             справ на станції Коростень(за  посадою,  
                                                             за згодою); 
 
Краснокутська  Алла Володимирівна  - начальник відділу освіти    
                                                                        виконавчого комітету Коростенської  
                                                                       міської ради. 



 
Гресь Олексій Петрович – депутат міської ради, заступник голови постійної  
                                                комісії міської ради з питань законності,  
                                                правопорядку, прав людини, розвитку громади   
                                               (за згодою); 
 
Луцишин Микола Іванович – виконавчий директор громадської організації                                                         
                                                  «Асоціація Ради керівників м. Коростеня»  
                                                    
 
Ярмолюк Руслан Володимирович –  голова громадської організації  
                                                                  «Рада підприємців м.Коростеня» 
                                                                   
 
   
 
 
Керуючий справами виконкому                                                   А. Охрімчук 
 


