
 
 

 
 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

 
Шановний Сергіє Миколайовичу! 
 

Коростенська міська рада з обуренням сприйняла дії по перерозподілу коштів  
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. 

Згідно Вашого розпорядження, як голови Житомирської ОДА, від 21.08.2013р. 
№258 «Про перерозподіл обсягу субвенції», сума коштів, яка передбачалась на покриття 
витрат перевізників міста Коростеня за перевезення пільгових категорій пасажирів, 
знімається на користь фінансування витрат тролейбусного парку міста Житомира. 

Приймаючи це рішення на користь міста Житомира Ви, напевно, не лише не 
відчули моральної відповідальності, Ви, безумовно, не враховували інтересів міст і 
районів області. Ви не взяли до уваги, що на передбачені заплановані кошти вже укладені 
договори з перевізниками пасажирів авто та залізничним транспортом. Понесені збитки 
Коростенська міська рада безумовно буде вимагати компенсувати у судовому порядку.  

Ви не взяли до уваги також соціально-політичних наслідків здіяного, а цими 
наслідками стане обурення не лише людей, право яких на пільговий безкоштовний проїзд 
Ви забрали, але й всіх громадян – мешканців міст і районів області, які обов’язково 
висловлять його Вам особисто у найближчий час. 

Окрім всього перерахування коштів державної субвенції до затвердження 
Розпорядження рішенням Житомирської обласної ради є грубим порушенням 
законодавства, що веде вже не лише до моральної, але й до юридичної відповідальності. 

Коростенська громада буде відстоювати свої конституційні права всіма доступними 
засобами, залучати до цього процесу жителів всіх регіонів області, які опинились у 
подібній ситуації за Вашим бажанням. 

Сподіваючись, що взявши до уваги всі негативні соціально-політичні та економічні 
наслідки поспішно прийнятого розпорядження, Ви  приймете найближчим часом рішення 
по виправленню ситуації.  

При цьому нагадуємо, що Житомирська обласна державна адміністрація несе 
встановлену законом відповідальність перед мешканцями області за заподіяну шкоду  
діями або бездіяльністю, а також у результаті прийняття посадовими особами рішень, які 
містять порушення прав та свобод громадян.  

 
Звернення прийняте на 25 сесії Коростенської міської ради VI скликання 

28 серпня 2013 року. 
 
 
За дорученням депутатів міської ради 
 
Міський голова                                                                   В.Москаленко 

Голові Житомирської обласної 
державної адміністрації 
Рижуку С.М.  


