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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання сорок першої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            23 квітня 2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 35 депутатів 

   
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Депутати Житомирської обласної ради: Куницький В.І., Гордійчук В.П. 
Нелепович І.Й. - помічник –консультант депутата обласної ради Левицького А.В. 

 
Сорок першу  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.Білошицький Ю.В. – депутат міської ради 
2.Іванов С.С. – депутат міської ради 
3.Барилюк С.М. - депутат міської ради  
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І. Про повідомлення депутата Коростенської міської ради VІ скликання про роботу в раді, 

виконання депутатських повноважень 
 
Інформує: Головійчук О.С. – депутат міської ради по одномандатному 

мажоритарному виборчому округу №11. 
 

ІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 
 

Назва питання 
 

1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал  2015 року 
 
2.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
    
3.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік   
                                           
4.Про надання згоди  на безоплатну передачу  у державну  власність  нежитлової будівлі (двох 
гаражів)   по   вул.Табукашвілі,5-А, приміщення 1 та  нежитлової   будівлі   по   вул. 
Табукашвілі,5-Б  до  сфери  управління  Служби  безпеки України з послідуючою постановкою 
на  баланс Управління Служби безпеки України в Житомирській області. 
 
5.Про надання згоди на безоплатне прийняття в    комунальну     власність      територіальної 
громади  міста    Коростеня  захисної  споруди цивільного захисту  № 20082   по вул. П. Комуни, 
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8 
 
6.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 
2015 році нежитлової   будівлі  по вул.Зв’язківців,7 та будівлі  бойлерної  по вул. 
Маяковського,16. 
 
7.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів. 
 
8.Про надання  дозволу комунальному  виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємства №2 на списання основних засобів. 
 
9.Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення 
по вул. Сосновського,44, приміщення 2.  
 
10.Про  погодження  тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення 
по вул. Грушевського,17/1, приміщення 26 
 
11.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
 
12.Про внесення змін до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
 
13.Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською радою та її 
виконавчим комітетом в 2014 році. 
 
14.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ «ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»КОРОСТЕНЬМЕДІА» 
15.Про погодження проектів 
 
16.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно - експлуатаційному 
підприємству № 2 та комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання  безнадійної 
заборгованості з квартири № 49 будинку № 56 по вул. Свердлова в м. Коростені.  
 
17.Про надання дозволу  комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання 
безнадійної заборгованості з квартири №60 будинку № 22-А по вул. Гастелло в м. Коростені   
 
18.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність.  
 
19.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, індивідуального 
садівництва. 
 
20.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.  

 
21.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам. 
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22.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам. 

 
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

 
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Дубровській З.М. 

 
25.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
договорів сервітутного землекористування.  

 
26.Про припинення права оренди на земельну ділянку ФОП Желтухіну С.І.  

 
27.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради. 

 
28.Про скасування рішення Коростенської міської ради. 
 
29.Про відмову в наданні дозволу гр. Лазаренку В.П. на складання проекту землеустрою щодо 
відведення та передачу земельної ділянки у власність.  
 
30.Про надання дозволу ФОП Соловйову А.Ф. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
  
31.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
гр. Ярмолюку Р.В. 
 
32.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради. 
 
33.Про хід виконання  депутатського запиту депутата Омельянчука В.П. (рішення 39 сесії VI  
скликання №1781, рішення 40 сесії VI  скликання №1849) 
 

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Баранівська Т.М. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності 

 Про затвердження Положення „Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної 
діяльності” 

 
Желєзко В.Д. – заступнк голови постійної комісії міської ради з питань земельних 
ресурсів, будівництва та архітектури 

 Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою про об’єднання 
земельних ділянок по вулиці Красіна, 27-А в місті Коростені 

 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
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По основному питанню порядку денного: Головійчук О.С. - до 15 хв; 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 
 
1.СЛУХАЛИ: Про повідомлення депутата Коростенської міської ради VІ скликання 

про роботу в раді, виконання депутатських повноважень 
 

ІНФОРМУЄ: Головійчук О.С. – депутат міської ради (Інформація додається) 
ВИСТУПИЛИ: Депутат Головійчук О.С. вніс пропозицію звернутися до 

Верховної Ради України щодо заборони реклами алкоголю та 
посилити кримінальну відповідальність за продаж алкоголю 
неповнолітнім. 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Пропоную доопрацювати профільній комісії, юридично 
вивірити текст, та розглянути на наступній сесії 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I 

квартал  2015 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник міського фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник міського фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник міського фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди  на безоплатну передачу  у державну  

власність  нежитлової будівлі (двох гаражів)   по   
вул.Табукашвілі,5-А, приміщення 1 та  нежитлової   будівлі   по   
вул. Табукашвілі,5-Б  до  сфери  управління  Служби  безпеки 
України з послідуючою постановкою на  баланс Управління 
Служби безпеки України в Житомирській області. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в    комунальну     

власність      територіальної громади  міста    Коростеня  захисної  
споруди цивільного захисту  № 20082   по вул. П. Комуни, 8 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосною. 
7.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які 
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підлягають приватизації у 2015 році нежитлової   будівлі  по 
вул.Зв’язківців,7 та будівлі  бойлерної  по вул. Маяковського,16. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.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. 
9.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу комунальному  виробничому житловому 

ремонтно-експлуатаційному підприємства №2 на списання 
основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

-Велика залишкова балансова вартість, сплата податків, тому є 
пропозиція зняти та до вивчити дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу 

нежитлового підвального приміщення по вул. Сосновського,44, 
приміщення 2.  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про  погодження  тексту   договору  купівлі-продажу 

нежитлового підвального приміщення по вул. Грушевського,17/1, 
приміщення 26 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської 

міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2015 рік. 
 

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

ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською 

міською радою та її виконавчим комітетом в 2014 році. 
 

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

ПІДПРИЄМСТВА КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»КОРОСТЕНЬМЕДІА» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про   затвердження Положення „Про конкурсний відбір суб'єктів 

оціночної діяльності” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про погодження проектів 

 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  

ремонтно - експлуатаційному підприємству № 2 та комунальному 
підприємству «Теплозабезпечення» на списання  безнадійної 
заборгованості з квартири № 49 будинку № 56 по вул. Свердлова 
в м. Коростені.  
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному підприємству 

«Теплозабезпечення» на списання безнадійної заборгованості з 
квартири №60 будинку № 22-А по вул. Гастелло в м. Коростені .  
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.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, індивідуального садівництва. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
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ГОЛОСУВАННЯ: За - 34, проти - 0, утрималось – 0, не голосував 1 (Микитчук О.Ф. 
– заява додається).  

22.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.  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування Відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради.  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Дубровській З.М. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, договорів сервітутного 
землекористування.  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку ФОП 

Желтухіну С.І.  
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За - 34, проти - 0, утрималось – 0, не голосував - 1  

(Москаленко В.В. – заява додається). 
30.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
31.СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр. Лазаренку В.П. на складання 

проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність.  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За - 34, проти - 0, утрималось – 0, не голосував - 1  

(Микитчук О.Ф. – заява додається). 
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Соловйову А.Ф. на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення у власність 
шляхом продажу. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
33.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ярмолюку Р.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою про об’єднання земельних ділянок по вулиці 
Красіна, 27-А в місті Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко С.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
35.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради. 

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

В.П. (рішення 39 сесії VI  скликання №1781, рішення 40 сесії VI  
скликання №1849) 
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
37.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Заставської Н.В. щодо 

освітлення перехрестя вулиць Жмаченка та Чапаєва, через яке 
пролягає дорога до дитячого садочка. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
38.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI 

скликання. 
 

ДОПОВІДАЄ: Гресь О.П. – заступник голови постійної комісії з питань питань 
законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 
депутатської діяльності та етики. (Заява фракції комуністів 
додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

-Пропоную прийняти дану заяву за основу доопрацювати з 
головами фракцій та головами постійних комісій та направити 
звернення до Верховної Ради України, Президенту України. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Микитчук О.Ф. 

-Побажання керівникам комунальних підприємств з розумінням 
відноситись до оформлення пільг учасникам АТО. 
Якубовський Л.П. 
-Не потрібно ходити по комунальних службах. З посвідченням 
слід звертатись в УПСЗН. 
Москаленко В.В. 
-Попрацювати з комунальними службами – має бути зелена 
вулиця учасникам АТО. 
Куницький В.І. 
-Звернулися жителі Київського масиву  зробити зупинку за 
переїздом. 
Ясинецький О.А. 
-Вже неоднорозаво дане питання піднімалось - за правилами, 
нормами там  не можна зробити зупинку. 

 
 
Міський голова                                                                                 В.Москаленко 


