
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорок перша сесія VІ скликання 
 

 
від  23.04.2015 р. №1887 
 
Про звернення депутатів Коростенської міської  
ради VI скликання  
 

Відповідно до ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Коростенська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання 
до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В. Б. (Звернення додається). 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                      О.Заєць 
  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Президенту України 
Порошенку П.О. 
 
Голові Верховної Ради України 
Гройсману В. Б. 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ  
депутатів Коростенської міської ради VI  скликання 

 
Громада міста Коростеня, серед якої значну кількість складають ветерани 

війни, праці та військової служби, пенсіонери, чорнобильці, інваліди, діти війни 
та інші найменш захищені категорії населення  міста Коростеня, обурені 
рішенням Верховної Ради України та уряду, які порушують соціальні права 
громади та призвели до масового зубожіння громадян і позбавляють їх 
майбутнього: 

-  ціни на основні продукти харчування, ліки, послуги, бензин зросли в 
рази, в силу чого для багатьох стали  просто недоступними; 

 - втричі знецінилась національна валюта. Кожного дня «лопають» ко-
мерційні банки, ставлячи під загрозу заощадження людей; 

-  до астрономічних сум зросла заборгованість із заробітної плати, ши-
риться безробіття; 

- заморожені і не індексуються зарплати і пенсії. Соціальні виплати 
безжально ліквідуються. Постраждалі на ЧАЕС, а це майже все,  як доросле, так 
і дитяче населення  міста Коростеня,  в грубе порушення Закону, без згоди 
обласної ради, позбавлені майже всіх пільг, передбачених  Чорнобильським 
законодавством. 

-  зростання цін і тарифів на газ, електроенергію та теплопостачання для 
населення  в рази, що неминуче призведе до чергового підняття цін на продукти 
харчування, ліки, проїзд і як наслідок - до зубожіння більшості населення 
України.  

Такі рішення і дії влади України не відповідають положенням 
Європейської   конвенції про захист прав і свобод людини. 

Жодна новація уряду з посиланням на Міжнародний валютний фонд не 
спрямована на покращення життя людей праці, ветеранів, пенсіонерів, 
студентів, працівників бюджетної сфери. 

Терпіння народу не безмежне, адже так звані «реформи» запроваджуються 
лише за рахунок пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців, найманих працівників.  

Прості люди кожен  день  стають біднішими, а олігархи  при цьому 
продовжують набивати свої кишені. 

 
 Ми,  депутати Коростенської міської ради  вимагаємо: 
-  від Президента - гарантувати виконання ст. 22 Конституції України щодо 

заборони звуження існуючих прав і свобод громадян. Вжити заходи для відміни 
рішень щодо неообгрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги та 
забезпечити оприлюднення обґрунтувань щодо їх зміни. 

 



-  від Верховної Ради України, народних депутатів від Житомирщини, не 
чекаючи рішення Конституційного Суду - відновлення дії норм всіх соціальних 
законів в редакції, що діяли до 28 грудня 2014р, в тому числі щодо 
«чорнобильців»; 

 
-  не підвищувати тарифи на газ, тепло, інші комунальні послуги до 

проведення передбаченої законодавством індексації заробітних плат і пенсій.  
 
 
Звернення прийняте одноголосно на 41 сесії Коростенської міської 

ради VI  скликання 23.04.15р. 

 

За дорученням депутатів міської ради 

міський голова                                                                         В.В. Москаленко 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


