
УКРАЇНА
КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ 

Коростипгівської міської ради 
(десята (позачергова) сесія шостого скликання)

від 05 серпня 2011 року №

Про надання дозволу на розроблення 
генерального плану розвитку 
міста Коростишева.

Керуючись ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та враховуючи 
рекомендації постійних комісій міської ради з питань земельних відносин, екології та 
використання природних ресурсів та з питань законності, правопорядку та прав людини, 
регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Коростишівської міської ради на 
розроблення генерального плану розвитку міста Коростишева, згідно з чинним 
законодавством.

'2. З метою забезпечення прискорення підготовчих процесів з розробки 
генерального плану розвитку міста Коростишева створити робочу групу з координації 
робіт із розробки генерального плану розвитку міста Коростишева:

Чиколай Микола Костянтинович

Загоровська Тетяна Володимирівна

Кропивницька Антоніна Петрівна

- Коростишівський міський голова, голова 
робочої групи;

- начальник відділу регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури
райдержадміністрації, заступник голови робочої 
групи (за згодою);
- секретар міської ради;

Потійчук Михайло Антонович

Яковенко Євгенія Петрівна

Лях Інна Миколаївна

- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради;
- начальник фінансово-економічного відділу 
виконавчого комітету міської ради;
- начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету міської ради;

ДемМДЙЇОльга Миколаївна - начальник земельного відділу виконавчого
-А •/. - комітету МІСЬКО.Ї.раДШ- . . .М-. . .

ЯрисаТХЙЙіна' ^^^\.иаЧальіипА
то Коростишівському районі (за згодою);
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Хоменко Олександр Миколайович - член виконавчого комітету міської ради (за 

згодою);

Цапун Сергій Миколайович - депутат міської ради, голова постійної комісії 
міської ради з питань земельних відносин, 
екології та використання природних ресурсів (за 
згодою);

Панченко Леонід Володимирович - депутат міської ради (за згодою).

3. Робочій групі проводити засідання не рідше ніж раз у квартал.

4. Розроблений генеральний план розвитку міста Коростишева подати на 
затвердження сесії міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань земельних відносин, екології та використання .природних ресурсів та з 
питань законності, правопорядку та прав людини, регламенту, депутатської етики та 
місцевого самоврядування

Міський голова М.К.Чиколай


