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ЗВЕРНЕННЯ 
 депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

 
Шановний Йосипе Антоновичу! 
Шановні депутати Житомирської обласної ради! 
 

Коростенська міська рада звертається до Вас з питання дотримання 
законності при прийнятті рішень по затвердженню розпоряджень голови ОДА, 
які стосуються розподілу коштів по субвенції державного бюджету місцевим 
бюджетам. 

Згідно розпорядження голови Житомирської ОДА від 21.08.2013р. №258 
«Про перерозподіл обсягу субвенції», кошти, які передбачались на покриття 
витрат перевізників міста Коростеня за перевезення пільгових категорій 
пасажирів, знято на користь фінансування витрат тролейбусного парку міста 
Житомира. 

Дії по перерахуванню коштів Житомирському ТТУ задовго до 
затвердження розпорядження обласною радою є не лише грубим порушенням 
законодавства, але  призведуть до того, що близько 27 тисяч мешканців міста 
Коростень не зможуть скористатися належним їм правом пільгового проїзду. 
Договори з перевізниками, які укладено із розрахунку передбачених субвенцією 
коштів, будуть не виконані, що призведе до збитків міського бюджету. Це, в тій 
чи іншій мірі, стосується не лише міста Коростеня, але й інших міст та районів 
області. 

Дії Житомирської обласної державної адміністрації також безумовно 
призведуть до виникнення серйозних соціальних ризиків. Особливо враховуючи 
той факт, що органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування 
відповідно до ст. 29 ЗУ «Про автомобільний транспорт» зобов'язані надавати 
перевізникам,  які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію. 

Встановлені на державному рівні пільги не можуть бути скасовані для 
якогось окремого міста на користь іншого, це суперечить основним засадам 
Конституції України, яка гарантує право кожного громадянина на соціальний 
захист. І неправомірним є позбавляти людину її права скористатись 
безкоштовним проїздом, незалежно від того, де вона їде - у коростенському, 
бердичівському, новоград-волинському автобусі чи житомирському трамваї. 

 Тому коростенська громада висловила наміри відстоювати свої 
конституційні права та залучити до цього процесу жителів всіх регіонів області, 
які теж опинились у подібній ситуації. 

Сподіваючись на ваші принциповість і відповідальність у захисті інтересів 
виборців  Коростенська міська рада звертається до депутатів Житомирської 
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обласної ради із закликом не допустити прийняття рішень, які суперечать 
інтересам громади Житомирщини. 

При цьому ми усвідомлюємо, що Житомирська обласна рада, як і 
Коростенська міська рада, несуть юридичну  і моральну відповідальність, перед 
мешканцями області за заподіяну шкоду їх діями або бездіяльністю.   
 

Звернення прийняте на 25 сесії Коростенської міської ради VI 
скликання 28 серпня 2013 року. 

 
 
 
За дорученням депутатів міської ради 
Міський голова                                                                   В.Москаленко 

 


