
             
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  08.02.2012 р.  № 59                                        
 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Коростенської 
міської ради від 02.03.2011р. № 135  
«Про затвердження нового складу  
допоміжних та дорадчих  органів  
при виконкомі міської ради» 

 
У зв’язку зі зміною назви комунальної установи «Служба охорони 

громадського порядку м. Коростеня «Яструб» та зміною складу робочої 
групи, керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 
РІШАЄ: 
 
1. Внести зміни в додаток №33 рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради від 02.03.2011р. № 135 «Про затвердження 
нового складу допоміжних та дорадчих  органів при виконкомі міської 
ради» та затвердити оновлений склад робочої групи по  контролю за обігом 
алкогольних напоїв  та тютюнових виробів 
 
2. Додаток №33 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
№ 135 від 02.03.2011 р.«Про затвердження нового складу допоміжних та 
дорадчих органів при виконкомі міської ради» скасувати. 

 
 
 

Міський голова                                                                В.Москаленко 
 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                                                          
А.Охрімчук 

 
Начальник відділу внутрішньої політики 

                                                                                                         організаційної роботи та контролю 
                                                                                                                                             І. Пасічник-Прокопенко 

 
 

Начальник юридичного відділу                                                                                                                                         
Т.Камінська                                  
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Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням виконавчого комітету  
Коростенської міської ради від 
08.02.2012 р. № 59  

 
СКЛАД 

 робочої групи по  контролю за обігом алкогольних напоїв 
 та тютюнових виробів 

Ясинецький Олександр Анатолійович  -заступник міського голови, 
голова  робочої групи 

Жилін Олексій Васильович -начальник управління економіки 
виконавчого комітету, заступник 
голови групи 

Безпалько Віра Петрівна -начальник відділу регулювання 
торгівлі та побутового 
обслуговування управління 
економіки виконавчого комітету, 
секретар групи 

                                             члени групи: 
 

 

Поліщук Людмила Казимирівна -завідувач сектору контролю за 
суб’єктами господарювання, що 
здійснюють розрахунки у готівковій 
формі управління податкового 
контролю юридичних осіб 
Коростенської ОДПІ 

Баранівський Олег Сергійович -начальник відділення протидії з 
незаконним обігом підакцизних 
товарів Коростенського ДПІ в 
Житомирській області, майор 
податкової міліції (за згодою) 

Іскоростенський Микола Петрович -заступник начальника комунальної 
установи «Служба охорони 
громадського порядку м. Коростеня 
«Яструб», заступник голови комісії 

Бех Олег Володимирович - оперуповноважений 
Коростенського міського відділу 
управління служби безпеки України 
у Житомирській області. 

Савлук Сергій Іванович - начальник слідчого відділу  
лінійного відділу  УМВС на 
Південно-Західній залізниці 

 
 
Керуючий справами виконкому                                         А.В.Охрімчук 


