
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята  сесія VІ скликання 
 

від  29.12.2011 р. №514 
  

Про міську територіальну   комісію  з  питань   
сприяння проведенню Всеукраїнського 
перепису  населення        
 
        На виконання Закону України  „ Про Всеукраїнський перепис населення”, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України   № 1205 від 28.11.2011р. 
„Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису 
населення”, керуючись ст.25 Закону України  „Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  міська рада 
      
ВИРІШИЛА: 
  
1.  Створити  міську територіальну   комісію  з  питань  сприяння проведенню 
Всеукраїнського перепису  населення   (додаток 1). 

2.  Затвердити положення про міську  територіальну   комісію  з  питань  
сприяння проведенню Всеукраїнського перепису  населення (додаток 2). 

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



                                                                                     Додаток №1 
                                                                                     до рішення   Коростенської міської    

                                                                               ради (одинадцята  сесія VІ скликання) 
                                                                                                      від 29.12.2011р. №514 
   
 
                      Склад міської   територіальної   комісії  з  питань   
             сприяння проведенню Всеукраїнського  перепису  населення          
 
Голова комісії:     
Ходаківський  Віктор Васильович             - секретар Коростенської міської ради. 
 
Заступники голови комісії:   
Ясинецький  Олександр Анатолійович     -  заступник міського голови. 
 
Вітек Олена Михайлівна                            -  начальник  управління статистики  
                                                                          в м. Коростень   
Секретар комісії: 
Заєць  Ольга Костянтинівна                    -  начальник відділу  організаційного  
                                                                       забезпечення  діяльності    
                                                                       Коростенської  міської ради . 
Члени комісії:  
Вигівський  Володимир Васильович   -    перший заступник міського голови. 
 
Охрімчук Андрій Валерійович             -    керуючий справами виконкому. 
 
Якубовський Леонід Павлович             -    заступник міського голови. 
 
Дзига Олександр Олексійович             -    заступник міського голови. 
 
Щербанюк Людмила Петрівна            -    начальник фінансового управління  
                                                                     виконавчого комітету Коростенської  
                                                                     міської ради. 
 
Пасічник - Прокопенко  Ірина Іванівна -  начальник відділу внутрішньої  
                                                                       політики, організаційної роботи 
                                                                       та контролю виконавчого комітету 
                                                                       Коростенської міської ради. 
 
Краснокутська  Алла Володимирівна  -    начальник відділу освіти   
                                                                       виконавчого комітету  
                                                                       Коростенської міської ради. 
 
Беркович Леонід Петрович                  -     начальник відділу культури і туризму 
                                                                       виконавчого комітету Коростенської  
                                                                       міської ради. 
 
Джус Світлана Віталіївна                   -      начальник відділу ведення Державного  
                                                                      реєстру виборців виконавчого комітету  



                                                                      Коростенської міської ради. 
 
Тумаш Сергій Павлович                     -      начальник відділу архітектури,  
                                                                      містобудування та земельних ресурсів 
                                                                      виконавчого комітету Коростенської                                                                   
                                                                      міської ради. 
 
Калітка Віктор Кирилович                 -      начальник  Коростенського МВ УМВС  
                                                                      в Житомирській обл.   
 
Бошаков Олег Георгійович                 -     начальник  відділу з питань   
                                                                     надзвичайних ситуацій виконавчого  
                                                                     комітету Коростенської міської ради . 
 
Гордійчук Віктор Петрович                -     головний лікар  центральної міської  
                                                                     лікарні . 
 
Железнякова  Алла Володимирівна    -  головний лікар  відділкової лікарні  
                                                                    станції Коростень. 
 
Мартинюк Валерій Михайлович        -   начальник управління житлово –  
 комунального господарства  
                                                                   виконавчого комітету Коростенської  
                                                                   міської ради.      
 
Єсін Ігор Володимирович                   -  начальник управління праці та  
                                                                  соціального захисту населення  
                                                                  виконавчого комітету Коростенської  
                                                                  міської ради. 
 
Кормінець   Людмила Василівна       -  начальник  Коростенського  
                                                                  міськрайонного управління юстиції. 
                                                                    
 
Нікітчук Олександр Олександрович   -   начальник КВК 71.   
 
Максименко Андрій Олександрович   -  директор Комунального  підприємства      
                                                                   Коростенської  міської   ради   „Творче  
                                                                   об’єднання ” Коростеньмедіа ”. 
 
Гайворонська Оксана Василівна         - заступник начальника  управління 
                                                                  статистики   в м. Коростень . 
                                                                  
Григорчук  Ігор Леонідович              -   начальник відділу  у справах  
                                                                  сім’ї, молоді, фізичної культури і     
                                                                  спорту виконавчого комітету  
                                                                  Коростенької міської ради. 
Секретар міської ради                                                           В. Ходаківський 



                                 Додаток №2 
                                                                                      до рішення   Коростенської міської    

                                                                                  ради (одинадцята  сесія VІ скликання) 
                                                                                                        від 29.12.2011р. №514 
   
 
                                              Положення 
                     про міську   територіальну   комісію  з  питань   
       сприяння проведенню Всеукраїнського  перепису  населення     
 

 
1.Міська територіальна комісія з питань сприяння проведенню 

Всеукраїнського перепису населення (далі — Комісія) є тимчасовим 
консультативно-дорадчим органом, утвореним Коростенською міською радою . 

2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Житомирської обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, 
рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

3.  Основними завданнями Комісії є: 
 забезпечення процесу  проведення  Всеукраїнського перепису населення; 
 забезпечення координації дій місцевих органів  державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису 
населення (далі — Перепис); 

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів 
вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного 
забезпеченням підготовки і проведення Перепису. 

4.  Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, 

підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної 
роботи; 

бере участь у розробленні проектів нормативно – правових  актів з питань 
матеріально-технічного,     фінансового     та    організаційного     забезпечення 
Перепису; 

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а 
також коштів , об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, 
пов'язаних з Переписом; 

подає   Обласній територіальній комісії з  питань  сприяння проведенню 
Всеукраїнського перепису населення,  Коростенській  міській раді та її 
виконавчому комітету  рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису. 

5.  Комісія має право: 
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також 
незалежних експертів (за згодою); 



утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
тимчасові робочі групи із залученням  фахівців; 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 
заходів з питань підготовки і проведення Перепису. 

6.  Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями. 
          7.  Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її 
голови. 

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник 
голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує 
секретар. 

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 
більш як половина її членів. 

8.  На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції. 

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 
підписується головуючим на засіданні та секретарем   

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти 
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

 9.  Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом 
прийняття рішення Коростенською міської радою або її виконавчим комітетом.    

10. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції. 

Пропозиції та рекомендації вважаються  схваленими, якщо за них 
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.    

 Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім 
членам Комісії та виконавчому комітету Коростенської міської ради. 

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти 
у письмовій формі свою окрему думку, що  додається  до протоколу засідання. 
       11.Пропозиції та рекомендації Комісії  можуть  бути реалізовані шляхом 
прийняття рішення Коростенською міською радою, проект якого вносить 
виконавчий комітет Коростенської міської ради  відповідно до їх повноважень, 
або шляхом прийняття рішенням  виконавчим комітетом Коростенської міської 
ради. 
       12. Фінансування діяльності  міської   територіальної   комісії  з  питань   
сприяння проведенню Всеукраїнського  перепису  населення      здійснюється за 
рахунок  коштів державного бюджету. 
 
 Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський    


