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ПРОТОКОЛ 
тридцять четвертої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            03 липня 2014 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 33 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: помічник депутата обласної ради Левицького А.В. – Нелепович 
І.Й. 

 
Тридцять четверту  сесію Коростенської міської ради VІ скликання відкрив міський 

голова Москаленко В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату лічильної комісії. 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
1.Барилюк С.М. – депутат міської ради 
2.Іванов С.С. – депутат фракції “Фронт змін” 
3.Шишук Я.О. - депутат міської ради  
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 

Назва питання 
1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              
 
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2014 рік 
 
3.Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і культурного  
розвитку міста „Коростень мій” 
 
4.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 
 
5.Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (тридцять четверта сесія  VІ 
скликання) № 1444  від 03.07.14 р., розпорядження  міського голови № 140 від 13.05.14 р., 
рішення   виконавчого комітету Коростенської міської ради № 219 від 04.06.14 р. 
 
6.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 
2014 році нежитлового       підвального   приміщення     по вул. Сосновського,44 
 
7.Про   надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 4 на списання основних засобів 
 
8.Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському підприємству на списання 
основних засобів 
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9.Про надання  дозволу Комунальному виробничо-господарському підприємству на продаж 
транспортних засобів. 
 
10.Про організацію і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку 
«Коростень» 
 
11.Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 
Житомирської області та затвердження статуту 
 
12.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2014 року 
 
13.Про затвердження Програми з оформлення права землекористування під об'єктами 
комунальної власності територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки  
 
14.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування  земельними 
ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди та у постійне користування 
 
15.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості у власність) 
 
16.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва. 
 
17.Про внесення змін до рішень 
 
18.Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди   
 
19.Про затвердження технічних документацій щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками 
 
20.Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
21.Про надання дозволу гр. Волковій А.Й. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
22.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва 
 
23.Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам . 
 
24.Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок. 
 
25.Про  хід виконання депутатського запиту депутата Дідківського В.М. 
 
26.Про  хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука О.С. 
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27.Про  хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука О.С. 
 
28.Про депутатський запит депутата Волківської Л.М. 
 
29.Про депутатський запит депутата Василюка Ю.П. 
 

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Абрамович В.С. – голова постійної комісії з питань земельних ресурсів, 
будівництва  
 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди ПАТ «Хіммаш» 

 В рішення «Про внесення змін до рішень»  включити пункт 9  щодо надання  дозволу 
громадянці Заставській Н.В. на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування  

 В рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування  земельними ділянками, розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
та у постійне користування» включити пункт 8 щодо надання дозволу гр. Ретинській 
К.Є. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди.  

 
Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти, депутат міської ради. 
 

 Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської  міської ради 
на списання основних засобів. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно з доповненнями. 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
Для виступаючих  до 7 хв. 
Для інших питань сесії та для повторних виступів відвести до  2 хв. 
Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
Перед початком розгляду питань порядку денного виступив Ситнік О.П. – голова 
Коростенської міської (районної) спілки ветеранів афганської війни і воїнів –
інтернаціоналістів із зверненням до керівників підприємств, присутніх щодо організації 
збору допомоги та коштів на придбання та забезпечення засобами першої необхідності 
мобілізованих до Збройних сил України воїнів з м.Коростеня та Коростенського району 
(звернення додається). 
 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік 
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ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-

економічного і культурного  розвитку міста „Коростень мій”. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської 

міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  

(тридцять четверта сесія  VІ скликання) № 1444  від 03.07.14 р., 
розпорядження  міського голови № 140 від 13.05.14 р., рішення   
виконавчого комітету Коростенської міської ради № 219 від 
04.06.14 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які 

підлягають приватизації у 2014 році нежитлового       підвального   
приміщення     по вул. Сосновського,44. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  комунальному виробничому житловому 

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на списання 
основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 

підприємству на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу Комунальному виробничо-господарському 

підприємству на продаж транспортних засобів. 
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про організацію і проведення конкурсу з вибору керуючої 

компанії індустріального парку «Коростень». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №7 Житомирської області та затвердження статуту. 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2014 

року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з оформлення права 

землекористування під об'єктами комунальної власності 
територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування  земельними ділянками, 
розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди та у постійне користування. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
-До даного рішення додатково пропонується включити пункт 8 
наступного змісту: «Надати дозвіл гр. Ретинській Катерині 
Євменівні виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Жовтнева, 88 міста Коростеня.» 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з доповненням 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості у власність). 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних 
гаражів, садівництва. 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 

-Додатковий пункт 9 до цього рішення: «Внести зміни до п.7 
рішення тридцять третьої  сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 1510 від 05.06.2014 року “Про надання дозволу на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного 
землекористування  земельними ділянками, розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди”, в зв’язку 
з уточненням та викласти його в наступній редакції: 
 “Надати громадянці Заставській Наталії Василівні дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0300  га по 
вулиці Кірова, 78 міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі”. 
 “Надати дозвіл громадянці Заставській Наталії Василівні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів 
про надання права сервітутного землекористування орієнтовною 
площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (магазин) по вулиці Кірова, 78 міста Коростеня”. 
 9.1. Договір сервітутного землекористування від 06 квітня 2012 
року земельної ділянки по вул.Кірова, 78 міста Коростеня, 
площею 0,0612 га, укладений між Коростенською міською радою 
та громадянкою Заставською Наталією Василівною втрачає 
чинність з моменту підписання нових договорів оренди та 
сервітутного землекористування між Коростенською міською 
радою та громадянкою Заставською Наталією Василівною по 
вул.Кірова, 78 міста Коростеня. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з доповненням 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на умовах оренди. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій щодо складання 

документів про надання права сервітутного землекористування 
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земельними ділянками. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Зінюк О.А. – депутат міської ради. 

-У мене зауваження по гр.Мішурі Є.В. (п.3 рішення). Всі об’єкти, 
що йому належать знаходяться у занедбаному стані. Потрібно 
вжити заходів, аби він навів порядок. Пропоную виключити 
даний пункт з рішення. 
Сатяєва К.М. – депутат міської ради. 
-Я вважаю, що пропозиція депутата Зінюка є слушною. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Заступникам міського голови Вигівському В.В., Якубовському 
Л.П. вивчити дане питання та вжити відповідні заходи. 
Поступила пропозиція виключити з рішення п.3 щодо 
поновлення договору оренди гр..Мішурі Є.В. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з поправкою 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Волковій А.Й. на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення у власність 
шляхом продажу. 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва. 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність громадянам. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди ПАТ «Хіммаш». 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про  хід виконання депутатського запиту депутата Дідківського 

В.М. 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про  хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука 

О.С. 
ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про  хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука 

О.С. 
ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
30.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Волківської Л.М. на звернення 

мешканців мікрорайону Пашини  щодо вирішення питання 
ремонту і освітлення  мосту через річку Кремно, та відновлення 
тротуару від початку 2 провулку Кошового до початку вулиці 
Козака 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – депутат міської ради 

На засіданні комісії я піднімав питання щодо стану справ по 
кінотеатру «Жовтень» та по тарифу на перевезення пасажирів – 3 
грн. Хотів би аби поінформували по цих питаннях. 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
-Власником нежитлового приміщення колишнього кінотеатру 
“Жовтень” по вул.Грушевського, 27 міста Коростеня є 
громадянин Сєдой Михайло Іванович, який зареєстрований у  
м.Житомир.  
Власником земельної ділянки являється територіальна громада 
м.Коростеня в особі Коростенської міської ради. Тобто земельна 
ділянка використовується гр. Сєдим М.І. без 
правовстановлюючих документів, що є грубим порушенням 
чинного законодавства України. 
    До громадянина Сєдого М.І. з боку Коростенської міської ради 
неодноразово направлялись листи-попередження щодо 
самовільного зайняття земельної ділянки та вказувались можливі 
наслідки даного правопорушення.  
     У відповідності  до ст.10 Закону України „Про державний 
контроль за використанням та охороною земель”, для 
застосування всіх методів впливу, Коростенською міською 
радою, для вжиття заходів щодо незаконного використання  
земельної ділянки за вказаною адресою, та притягнення 
правопорушника до відповідальності, направлено листи до 
Державної інспекції сільського господарства України в 
Житомирській області.  
    З інформації, яка була надана в усній формі від Державної 
інспекції сільського господарства України в Житомирській 
області, до громадянина Сєдого Михайла Івановича направлено 
акт-припис використання земельної ділянки без зареєстрованого 
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права. За результатами проведеної роботи по даному факту, 
Державною інспекцією сільського господарства України в 
Житомирській області, до Коростенської міської ради має 
надійти лист-роз’яснення. Тому ми поки що нічого не можемо 
зробити. 
Слобожанюк О.М. – прокурор Коростенської міжрайонної 
прокуратури. 
-Як вихід, можна підготувати паралельно позов зобов’язального 
характеру. 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
-Як ви знаєте, на початку червня виконком підтримав вимогу 
перевізників та  затвердив вартість проїзду 3 гривні. Як результат 
– негативний суспільний резонанс, численні запити щодо 
обґрунтованості підвищення регульованого тарифу. Зважаючи на 
це,  рішення про підвищення вартості проїзду призупинено та 
вирішено провести детальний аналіз розрахунку регульованого 
тарифу на перевезення, а  також  вивчення пасажиропотоку на 
міських автобусних маршрутах загального користування. 
У цьому процесі візьмуть участь працівники виконкому, 
представники громадських організацій, активні громадяни, 
представники комунальних підприємств (всього 80 чоловік). 
Також я запрошую депутатів міської ради активно долучитись до 
цього процесу 

31.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Василюка Ю.П. щодо вжиття 
заходів по відновленню тротуару біля магазину «М'ясо», що на 
розі вулиць Войкова- Красіна. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
 

ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ  
з 34 сесії VI скликання Коростенської міської ради від 03.07.14р. 

 

 
Міський голова                                                                                                  В.В.Москаленко 

№ 
п\
п 

Ким висловлені 
пропозиції, зауваження 

Зміст зауважень, 
пропозицій 

Зміст доручень, виконавці 

1 2 3 4 
1.    Харакоз Н.В. – депутат 

міської ради 
Біля готелю «Коростень» 
автовласники влаштували 
«проїжджу частину». 

Заступнику міського голови 
Якубовському Л.П., з метою 
забезпечення безпеки 
пішоходів, розглянути дане 
питання на засіданні міської 
комісії з безпеки дорожнього 
руху та вжити відповідні 
заходи для вирішення 
проблеми. 

2. Харакоз Н.В. – депутат 
міської ради 

Урни для сміття на зупинці 
громадського транспорту по 
вул.Грушевського, що біля 
райдержадміністрації 
постійно переповнені, ніхто 
не здійснює прибирання. 
 

Начальнику управління ЖКГ 
Мартинюку В.М., начальнику 
КВГП Журавському Й.З. 
вирішити питання щодо 
систематичного прибирання 
зупинок. 
 


