
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 16.05. 2012р.  № 201 
 

 

 

 

              
         У зв’язку з необхідністю оновлення складу комісії, керуючись  ст.40 
Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”, виконавчий   
комітет Коростенської міської ради  
 
РІШАЄ: 

 
1. Затвердити склад постійної  конкурсної комісії по проведенню конкурсів 
по відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання для 
здійснення оцінки комунального майна, що належить територіальній громаді 
міста Коростеня (додаток № 1). 
2. Попередній  склад   комісії  затверджений  рішенням виконавчого комітету  
Коростенської міської ради  № 135 від 02.03.12 р. „Про затвердження нового 
складу допоміжних та дорадчих органів при виконкомі міської ради”, 
вважати недійсним. 
 
                                                                                                                                               
Міський голова                                                                             В. Москаленко  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               Заступник  міського голови  
                                                                                                                                                                     О. Ясинецький  
  
                                                                                                                                     Начальник управління економіки 
                                                                                                                                                                               О.Жилін 
 
                                                                                                                                    Заступник начальника управління   
                                                                                                                                                                             економіки 
                                                                                                                                                                               В.Рибкін  
 
                                                                                                                                         Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                         Т.Камінська    
 
 
 
 

Про  внесення  змін  до  складу  постійної  конкурсної 
комісії  по проведенню конкурсів по відбору суб’єктів 
оціночної  діяльності – суб’єктів господарювання для 
здійснення оцінки комунального майна, що належить 
територіальній громаді міста Коростеня   
 



                                                                            Додаток № 1 
                                                                            до рішення виконавчого комітету 
                                                                            комітету   Коростенської  міської 
                                                                            ради  № 201 від 16.05.2012 р.                                                                           
                                  
 

СКЛАД  
постійної конкурсної комісії  по проведенню  

конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів  
господарювання для здійснення оцінки комунального майна,  

що належить територіальній громаді міста Коростеня 

 
Ясинецький Олександр Анатолійович  - заступник міського голови, голова  
                                                                     комісії. 
Дурницька Лариса Миколаївна             - головний    спеціаліст   відділу    по   
                                                                     управлінню та приватизації міської              
                                                                     комунальної  власності  управління   
                                                                     економіки   виконавчого   комітету,   
                                                                     секретар комісії. 
Члени комісії: 
 
Щербанюк Людмила Петрівна             - начальник  фінансового  управління   
                                                                    виконавчого комітету. 
Рибкін Віктор Олександрович              - заступник   начальника   управління  
                                                                    економіки   виконавчого    комітету,   
                                                                    начальник   відділу   по  управлінню                  
                                                                    та приватизації міської комунальної   
                                                                    власності. 
Гаврилюк Ольга Володимирівна          - начальник   відділу   по соціальному   
                                                                    захисту від наслідків Чорнобильської   
                                                                    аварії управління праці та соціального    
                                                                    захисту     населення      виконавчого   
                                                                    комітету. 
Микитчук Наталія Вікторівна              - головний    спеціаліст    відділу    по   
                                                                    управлінню та приватизації  міської              
                                                                    комунальної  власності   управління   
                                                                    економіки   виконавчого    комітету.   
Войтюк Руслан Леонідович                  - головний   спеціаліст    юридичного   
                                                                    відділу      виконавчого      комітету.                                                                 
 
 
 
Керуючий    справами                                                              А.В. Охрімчук 
виконавчого комітету                         
 
 


