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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання cорок другої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            18 червня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 37 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 

Депутат Житомирської обласної ради Куницький В.І. 
 
Сорок другу 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.Лінькова Л.В. – депутат міської ради. 
2.Стретович Н.В. – депутат міської ради. 
3.Білошицький Ю.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 

Назва питання 
1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік                              
 
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2015 рік 
 
3.Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня та встановлення 
ставок податку на 2016 рік. 
 
4.Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку залежно від виду господарської 
діяльності  по м. Коростеню на 2016 рік 
 
5.Про затвердження Положення про порядок справляння збору за місця для паркування 
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в м. Коростені та  
встановлення ставки збору на 2016 рік 
 
6.Про затвердження Положення про порядок справляння на території м. Коростеня 
туристичного збору та встановлення ставки збору на 2016 рік 
 
7.Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке перебуває на балансі 
ЗАТ „АТЗТ „Коростенський фарфор” у комунальну власність територіальної громади  міста   
Коростеня  з подальшою передачею на баланс КВТП «Коростеньхарч та Коростенській 
центральній міській лікарні  
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8.Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО - ТОРГОВОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНЬХАРЧ» 
 
9.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації 
у 2015 році нежилого приміщення по вул. Базарна,9-Б 

 
10.Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу нежитлового вбудованого 
приміщення по вул. Білокоровицьке шосе,6, приміщення 137   
 
11.Про внесення змін до договору купівлі-продажу № 1176   від 16.05.14 р.     нежитлової       
будівлі (столярного  цеху)  по вул. Шатрищанській,6-Д 

 
12.Про   зняття   з   контролю договорів купівлі-продажу 
 
13.Про погодження тексту договору купівлі-продажу      нежитлового будинку    по      вул. 
Кірова,44-А 

 
14.Про надання згоди на безоплатне  прийняття  зі  спільної власності територіальних 
громад сіл Коростенського   району   у   комунальну власність   територіальної   громади      
міста Коростеня   приміщення  4  гаражних  боксів  
по вул. І.Франка,4-Д 
 
15.Про затвердження програми розвитку інформаційної інфраструктури Коростенського РС 
Управління Державної міграційної служби України в Житомирської області на 2015-2016 
роки 
 
16.Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 06.11.2014 р. 
№1663 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги 
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час 
участі в антитерористичній операції 
  
17.Про надання управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради дозволу на проведення капітального ремонту ліфтів 
 
18.Про створення робочої групи по вивченню доцільності та технічної можливості 
переведення будинків житлового фонду на індивідуальне опалення  
 
19.Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству №3, Комунальному підприємству «Водоканал», 
Комунальному підприємству  «Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  
квартирі №28 по вулиці В.Сосновського №48а. 
 
20.Про передачу частини дорослого населення міста, яке обслуговувалось відділковою 
лікарнею станції Коростень Південно-Західної залізниці, в обслуговування Коростенської 
центральної міської лікарні 
 
21.Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на  здоров’я населення 
на території м.Коростеня. 
 
22.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 
 
23.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VI скликання  
 
24.Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію пленарних засідань  сесій 
Коростенської міської ради 
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25.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 року 
 
26.Про затвердження Положення про порядок формування  
та затвердження списку присяжних та народних засідателів Коростенського міськрайонного 
суду 
 
27.Про затвердження списку народних засідателів Коростенського міськрайонного суду  
 
28.Про внесення доповнень в рішення другої сесії Коростенської міської ради VI скликання 
від 09.12.2010р.№7 «Про Положення про постійні комісії міської ради» 
 
29.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання 
 
30.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень виконкому таким, що втратили 
чинність, стосовно передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам міста 
 
31.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
32.Про надання Державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті 
Держсанепідслужби України» дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у постійне користування 
 
33.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 
 
34.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  
 
35.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
36.Про припинення права оренди на земельну ділянку 
    
37.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
        
38.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  
 
39.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 
 
40.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, договорів сервітутного землекористування  
 
41.Про передачу земельних ділянок на умовах оренди  
 
42.Про продаж ФОП Бессарабову А.М. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Грушевського, 44 міста Коростеня на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
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43.Про утворення комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного 
землекористування 
 
44.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 
 
45.Про хід виконання запиту депутата Заставської Н.В. 
 
46.Про запит депутата Омельянчука В.П. 
 
47.Про запит депутата Харакоз Н.В. 
 
48. Про запит депутата Кузнєцова Ю.В. 
 
49. Про запит депутата Греся О.П. 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Желєзко В.Д.– заступник голови постійної комісії з питань земельних 
ресурсів, будівництва та архітектури 

 В рішення «Про передачу земельних ділянок на умовах оренди» доповнити пункт 
щодо передачі в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років фізичній особі-
підприємцю Нікітіч Тетяні Геннадіївні земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Кірова, в районі будинку №82.  

ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
ВИСТУПИЛИ: Дмитрук С.В. – член постійної комісії міської ради з питань питань 
бюджету, економіки та комунальної власності 
- Проект рішення «Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про 
засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їх символіки» був знятий з мотивів, що Закон оскаржено в 
Конституційному суді. Пропоную винести та розглянути цей проект рішення. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
- Ми обов’язково створимо цю робочу групу, доопрацювавши – включивши представників 
політичних партій, громадських активістів – ось буквально сьогодні надійшли подання. Це 
не таке принципове питання. Є закон – ми його будемо виконувати.  
Сатяєва К.М. – голова постійної комісії з з питань законності, правопорядку,прав 
людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики. 
- Не варто поспішати, у нас є час по Закону. Тому була відповідна рекомендація комісії.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 1 депутат, «Проти» - 33 депутати , «Утрималось» - 3 депутати. 
ВИРІШИЛИ: проет рішення не включено до порядку денного. 
 
ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. - член постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності 
-Прошу Вас підготувати розпорядження міського голови про створення робочої групи з 
цього питання  та положення про її діяльність, щоб не втрачати час. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Саме так і пропонувалось. Ця робоча група створить комісію і винесе на сесію. 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова. 

 Пропоную внести в порядок денний проект рішення «Про внесення змін до рішення 
вісімнадцятої сесії VI скликання від 18.10.2012 р. №867 «Про затвердження Міської 
комплексної програми «Турбота» на 2013-2017 роки». 
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ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями. 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По порядку денного: 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 внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік                              

                                                           
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 2015 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління.  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня та 

встановлення ставок податку на 2016 рік. 
  

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

-У мене зауваження до п.2 додатку 2. Аналізу регуляторного впливу не 
було проведено. Якщо ми збільшимо в десятикратному розмірі ставку, 
вони не зможуть заплати навіть при п’ятикратному збільшенні. 
Пропоную дати відстрочку. Якщо користувачі не встигнуть 
переоформити земельну ділянку, попадають під санкції. Пропоную 
виключити пункт 2 з додатку 2. А прийняти цей пункт на 2017 рік. 
Вигівський В.В. 
-Користувачі земельних ділянок мали за три роки переоформити 
документи. Постійне користування є довічне за рішенням 
Конституційного суду. Якщо ми виключаємо пункт – Кооперативний 
ринок автоматично платитиме 1%. В іншому випадку - це спонукатиме 
підприємства думати про раціональне використання земельної 
ділянки. 
Ясинецький О.А. 
-Пропонується зменшити ставку з 10% на 5% - на комісіях ця 
пропозиція була підтримана. Законодавчо додаткове рішення по 
податках на 2016 рік прийняти неможливо. 
Москаленко В.В. 
-Дається півроку, щоб навести порядок. Щодо якихось корупційних 
дій – мови не може бути. Ми всі заяви розглянемо, і це стимулюватиме 
щось робити. 
Бафадаров Ю.Б. 
-Розгляд таких рішень без участі платників – це неправильно. Тому 
цей пункт потрібно відредагувати. 
Москаленко В.В. 
-Якщо підприємство не в змозі заплатити – відмовитись від землі,  
побудувати житло. 
Боровков В.В. 
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-Пропоную зробити поправку в даному пункті, знизити коефіцієнт до 
3%. Рішення для стимулювання може бути прийняте на наступній  чи 
іншій сесії. 
Москаленко В.В. 
-Ставлю на голосування пропозицію депутата Боровкова щодо 
зниження коефіцієнта до 3%. 
ГОЛОСУВПАННЯ: «За» - 4, «Проти» - 33, «Утримались» - 0 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В.  
-Ставлю на голосування проект рішення в цілому в редакції, 
представленій доповідачем 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34 , «Проти» - 0 , «Утримались» - 3 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку залежно від 

виду господарської діяльності  по м. Коростеню на 2016 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок справляння збору за місця 

для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 
паркування в м. Коростені та встановлення ставки збору на 2016 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок справляння на території м. 

Коростеня туристичного збору та встановлення ставки збору на 2016 
рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке 

перебуває на балансі ЗАТ „АТЗТ „Коростенський фарфор” у 
комунальну власність територіальної громади  міста   Коростеня  з 
подальшою передачею на баланс КВТП «Коростеньхарч та 
Коростенській центральній міській лікарні  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО - ТОРГОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА 
«КОРОСТЕНЬХАРЧ» 
 

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

підлягають приватизації у 2015 році нежилого приміщення по вул. 
Базарна,9-Б 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
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10.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу нежитлового 
вбудованого приміщення по вул. Білокоровицьке шосе,6, приміщення 
137.   
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору купівлі-продажу № 1176   від 16.05.14 

р.     нежитлової       будівлі (столярного  цеху)  по вул. 
Шатрищанській,6-Д 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про   зняття   з   контролю договорів купівлі-продажу 

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

будинку    по      вул. Кірова,44-А 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 36, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Дідківський В.М. – 

заява додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне  прийняття  зі  спільної власності 

територіальних громад сіл Коростенського   району   у   комунальну 
власність   територіальної   громади      міста Коростеня   приміщення  
4  гаражних  боксів  
по вул. І.Франка,4-Д 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Литовченко О.В. – заступник військового комісара – начальник 

мобілізаційного відділення. (Проінформував присутніх про стан 
мобілізації по місту Коростеню та Коростенському району.) 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Потрібно разом з Радою керівників міста провести спільні наради, 
роз’яснити людям ситуацію. Цю роботу потрібно проводити. 
 
Ковальчук В.А. – співголова ГО «Ветерани АТО Коростенщини» 
(Закликав депутатів активізуватись в зв’язку з проведенням нової 
хвилі мобілізації.) 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку інформаційної інфраструктури 
Коростенського РС Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирської області на 2015-2016 роки. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 
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06.11.2014 р. №1663 Про затвердження Порядку надання пільг на 
оплату за житлово-комунальні послуги учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в 
антитерористичній операції 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради дозволу на проведення 
капітального ремонту ліфтів 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи по вивченню доцільності та технічної 

можливості переведення будинків житлового фонду на індивідуальне 
опалення  
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Бафадаров Ю.Б. 

-Чи є в даній робочій групі представники управління з НС, 
«Коростеньгаз»? 
Якубовський Л.П. 
-Так, є. 
Москаленко В.В. 
-В місті 300 людей незаконно встановили індивідуальне опалення, і 
наше завдання допомогти їм, не порушуючи законодавство. Є порядок 
певний і міський голова не вправі відмінити  закон, Постанову КМУ. 
Тому в дану робочу групу включені спеціалісти, які мають вийти з цієї 
ситуації. Жодну людину поза увагою не залишимо, але є можливості 
міської ради, а є законодавство.  
Чайковський  
-Чому не визнані громадські слухання?  
Москаленко В.В. 
-Згідно розпорядження на 4 червня було призначено проведення 
громадських слухань з обговорення питання переведення житлового 
фонду міста на індивідуальне опалення. Відповідно був створений  
дорадчий комітет, головою якого визначено заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері житлово-
комунального господарства, екологічної політики, благоустрою міста 
Якубовського Л.П. З метою підготовки до громадських слухань було 
проведено ряд заходів, зокрема: координаційна нарада дорадчого 
комітету, збори мешканців багатоповерхівок в різних мікрорайонах 
міста, опитування громадян.  

Згідно Положення про громадські слухання, їх проводить голова 
дорадчого комітету або уповноважена ним особа. Також регламентом 
роботи обов’язково передбачається доповідь представника ініціатора 
слухань, доповідь від дорадчого комітету, виступи від експертних 
груп. Та, на жаль, представники дорадчого комітету, експерти були 
позбавлені можливості виступити та донести до присутніх  
рекомендації, напрацьовані дорадчим комітетом. Тому зібрання, яке 
відбулось 4 червня,  відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста 
Коростеня та Положення про громадські слухання у місті Коростені не  
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є громадськими слуханнями, а зборами громадян.  
Волошенко В.М. 
-Ми маємо подумати про пенсіонерів, малозабезпечені верстви 
населення. Пропоную ставити питання на головування. 
Кузнецов Ю.Г. 
-Місто Коростень – місто миру, завжди так рахував. До мене 
звернулися прихожани, які не в змозі встановити індивідуальне 
опалення. Ми всі разом хочемо допомогти мешканцям міста. Моя 
пропозиція створити робочу групу, яка вирішить це питання. 
Боровков В.В. 
-Всі голови ОСББ без виключення мають бути в робочій групі. Зміни 
до Концепції чи висновки даної робочої групи винести на розгляд сесії 
міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  

ремонтно-експлуатаційному підприємству №3, Комунальному 
підприємству «Водоканал», Комунальному підприємству  
«Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  квартирі №28 
по вулиці В.Сосновського №48а. 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

Після перерви зареєстровано 34 депутати 
 

20.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення вісімнадцятої cесії VI скликання від 
18.10.2012 р. №867 «Про затвердження Міської комплексної програми 
«Турбота» на 2013-2017 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про передачу частини дорослого населення міста, яке обслуговувалось 

відділковою лікарнею станції Коростень Південно-Західної залізниці, 
в обслуговування Коростенської центральної міської лікарні 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Желєзко В.Д. 

-Яка подальша доля відділової лікарні? 
Москаленко В.В. 
-Держава не передає нам на баланс, грошей на утримання не дає, 
обласний бюджет не дає, Коростенський район не дає, інші райони не 
дають, і ми мусимо думати, як допомогти людям. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на  

здоров’я населення на території м.Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Дмитрук С.В. 

-Я звертався з пропозиціями додати в перелік під’їзди. 
Дзиґа О.О. 
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-Ці місця передбачені законодавством.  
Дмитрук С.В. 
-Наступна пропозиції -  встановити відповідні таблички – місця де 
заборонено курити.  
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради 

VI скликання  
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію пленарних 

засідань  сесій Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 року 

 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. вніс пропозицію оперативніше висвітлювати інформацію в 

ЗМІ. 
Москаленко В.В. 
-Максименко А.О. врахуйте це зауваження. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок формування та 

затвердження списку присяжних та народних засідателів 
Коростенського міськрайонного суду 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку народних засідателів Коростенського 

міськрайонного суду  
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень в рішення другої сесії Коростенської міської 

ради VI скликання від 09.12.2010р.№7 «Про Положення про постійні 
комісії міської ради» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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30.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
31.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень виконкому таким, 

що втратили чинність, стосовно передачі земельних ділянок у 
приватну власність громадянам міста 
 

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 33, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Ходаківський В.В. 

– заява додається) 
33.СЛУХАЛИ: Про надання Державній установі «Лабораторний центр на 

залізничному транспорті Держсанепідслужби України» дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у постійне 
користування 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
34.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 О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 33, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Харакоз Н.В. – 

заява додається) 
35.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 32, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 2 (Стужук В.М., 

Бондарчук М.В. – заяви додаються) 
36.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність громадянам  
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

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

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

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

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
39.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 О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

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

складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди 
 

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

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

несільськогосподарського призначення, договорів сервітутного 
землекористування  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
42.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок на умовах оренди  

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
43.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Бессарабову А.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Грушевського, 44 
міста Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
44.СЛУХАЛИ: Про утворення комісії по вирішенню земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству 
№2. 
 

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

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

-Під час перерви надійшла пропозиція включити в склад робочої групи 
по індивідуальному опаленню Нікітенка О.С. 
Боровков В.В. 
-Пропоную у рішення включити пункт, яким доручити міському голові 
вносити представників в склад робочої групи.  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Заставської Н.В. 

 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П.  – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
47.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Омельянчука В.П. щодо скарг мешканців міста, які 

лікуються (лікувались) у Центральній міській лікарні, на роботу 
благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
48.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Харакоз Н.В. на звернення мешканців вулиці 

Грушевського з питання врегулювання руху транспорту по вулиці у 
вечірній час. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
49.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Кузнєцова Ю.В. на звернення мешканців 

мікрорайону Фрунзе щодо профілювання доріг по вул.Пушкіна, 
вул.Доватора, вул.Козаченко, та встановлення знаків, що обмежують 
швидкість руху, «лежачого поліцейського» на новій дорозі по 
вул.Горького. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
50.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Греся О.П. на звернення мешканців, які 

проживають по вулиці Зв’язківців та Грушевського в районі заводу 
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“Янтар», з питання відкриття на території підприємства бази по 
розливу і відпуску нафтопродуктів. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Депутат Новицька Є.І. подякувала комунальним підприємствам за  

асфальтування вулиці Корольова. 
 
Депутат Дідківський В.М. подякував комунальним підприємствам від 
жителів мікрорайону Коростень-Подільський за якісне грейдерування 
доріг по мікрорайону. 
 
Омельянчук В.П. – депутат міської ради 
-Робота ресторана «Мехіко» по вулиці Сосновського з 3.00 до 6.00 
відбувається безлад. 
 
Ясинецькимй О.А.- заступник міського голови. 
-Було обмежено режим роботи даного закладу до 23 год. Заклад не 
виконує рішення виконавчого комітету і подав до суду на виконком. 
Повторно звернувся ресторан «Мехіко» на цілодобовий режим роботи, 
17.06.15р. на засіданні виконавчого комітету їм відмовлено, тобто ми 
зробили все аби забезпечити спокій громадян. Аналогічна ситуація по 
закладу «Фортуна». Суд прийняв рішення, що виконавчий комітет не 
мав права втручатись в роботу суб’єкта, шляхом обмеження його 
роботи. 
 
Михайлова С.М. – депутат міської ради 
-Якщо рішення суду буде проти нас, заклади так і далі будуть 
продовжувати безлад. Як органи внутрішніх справ можуть посприяти 
у вирішенні питання. 
 
Жміда І.О. – начальник Коростенського МВ УМВС в 
Житомирській області. 
-Переглянули розподіл сил і транспортних засобів. Один патруль на 
вихідні знаходиться біля ресторану «Мехіко». Але був випадок, що 
побили працівників міліції – хуліганів затримали. 
Михайлова С.М. депутат міської ради 
-Люди вже на межі і є таке поняття «самосуд» і до цього також може 
дійти. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Максименко А.О. підготувати сюжет про людей, що живуть над кафе 
«Фортуна». Ми тримаємо ці питання   на контролі.  
 

 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


