
 ПРОТОКОЛ   
спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики та з питань соціального захисту,  

 охорони здоров’я та екології  
 

                                                                                      
від  15.06.2015 року 
Місце проведення: кабінет №26. 
 
ПРИСУТНІ: депутати міської ради  

1. Сатяєва К.М..  
2. Гресь О.П. 
3. Стретович Н.В. 
4. Харакоз Н.В. 
5. Білошицький Ю.В. 
6. Кіт Р.О. 
7. Лиштва О.Г. 
8. Волківський А.М. 

 
В роботі засідання постійної комісії  взяв участь секретар міської ради Ходаківський В.В., депутат 
міської ради Желєзко В.Д . 
 
Головуючий: Сатяєва К.М. – голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав 
людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики 
 
Запрошені: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання: 
1.Про передачу частини дорослого населення міста, яке обслуговувалось відділковою лікарнею 
станції Коростень Південно-Західної залізниці, в обслуговування Коростенської центральної 
міської лікарні 
 
2.Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на  здоров’я населення на 
території м.Коростеня. 
 
3.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 
 
4.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VI скликання  

 
5.Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію пленарних засідань  сесій 
Коростенської міської ради 
 
6.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 року 
 
7.Про затвердження Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних 
та народних засідателів Коростенського міськрайонного суду 

 
8.Про затвердження списку народних засідателів Коростенського міськрайонного суду  
 
9.Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засудження 
комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки» 
 
10.Інформація про розгляд звернення депутатів Коростенської міської ради Кабінетом 



Міністрів України щодо тарифів на послуги ЖКГ. 
 
11.Про звернення депутатів міської ради щодо заборони реклами алкоголю. 

 
1.СЛУХАЛИ: Про передачу частини дорослого населення міста, яке 

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

ДОПОВІДАЄ: Дзига О.О. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ:  Гресь О.П. 

-Кому на даний час підпорядковується відділкова лікарня, як 
фінансується? 
Дзиґа О.О. 
-Не підпорядковуються нікому, передали субвенцію з міського 
бюджету 5 млн.грн., поки що люди отримують заробітну плату.  
Гресь О.П. 
-Є в обласній раді постійна комісія, є голова комісії, заступник, чи 
вивчили дану проблему, чи є висновки цієї комісії. 
Дзиґа О.О. 
- Ми звернулися до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 
фінансів, щоб розглянути дане питання. Нам дали відповідь, що 
цим питанням повинен займатися Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації. Однак, коли розглядалося питання в 
обласній раді щодо перерозподілу коштів, цього не відбулося. В 
березні місяці  сесією міської ради була надана згода  на   
прийняття у  комунальну   власність   територіальної  громади 
відділкової лікарні. Планувалось на базі міської лікарні створити 
інтенсивну лікарню, а на базі відділової – планову лікарню. Однак 
далі питання має вирішуватись на рівні держави. Велись розмови 
про госпітальні округи -  також все замовкло. 
Гресь О.П. 
*Потрібно все ширше висвітлювати в ЗМІ, щоб громадяни 
розуміли, що не міська влада в цьому винна. Громада міста 
повинна  знати всі проблеми і причини їх виникнення. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на  

здоров’я населення на території м.Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзига О.О. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Гесь О.П. 

-Чи є в законі посилання, що міська рада має прийняти таке 
рішення? 
Дзиґа О.О. 
-Так. Згідно ст.175-1. Кодексу України про адміністративні 
правопорушення – «Куріння тютюнових виробів у заборонених 
місцях передбачає:куріння тютюнових виробів у місцях, де це 
заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням 
відповідної сільської, селищної, міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської 

ради 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської 

ради VI скликання  
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію пленарних 

засідань  сесій Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 

року 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Сатяєва К.М. внесла пропозицію більш широко висвітлювати в 

ЗМІ звіти депутатів міської ради про їх роботу. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.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: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 

Коростенської міської ради  
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку народних засідателів Коростенського 

міськрайонного суду 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
-Згідно поданого оголошення надійшло 12 заяв з необхідними 
документами, окрім як гр.Лазаренко В.П., який не надав довідки 
про відсутність судимостей та довідку про відсутність хронічних 
психічних чи інших  захворювань. 

ВИСТУПИЛИ: Сатяєва К.М. 
-В зв’язку із відсутністю необхідних документів, та якщо вони не 
будуть подані до сесії, пропоную Лазаренка В.П.  не виключати до 
списку народних засідателів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 
Коростенської міської ради з поправками. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України 

«Про засудження комуністичного й націонал-соціалістичного 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. 

-Чому такий закон прийнятий, бо не знайшли підстави заборонити 



Комуністичну партію. За рік підстав не знайшли. Прийнятий Закон 
про декомунізацію  порушує пятнадцять статей Конституції 
України та три статті Конвенції ООН про захист прав людини. 
Хочу Вам зачитати статистичні дані щодо участі членів 
Комуністичної партії у Великій Вітчизняній війні: 

 до початку війни в лавах ВКП(б) налічувалося близько  3,8 
мільйонів членів та кандидатів у члени партії. У роки війни 
в партію вступило понад 5,3 мільйонів чоловік. Це 
приблизно стільки ж, скільки було прийнято за 12 
передвоєнних років; 

 80% командного складу армії і флоту – комуністи і 
комсомольці; 

 комуністи зосереджувалися на найбільш складних ділянках 
фронту. До моменту контрнаступу під Москвою (грудень 
1941) кількість комуністів тут сягала майже 200 тис. 
чоловік. Майже кожен четвертий воїн, який захищав 
столицю, був комуністом; 

 у тилу вермахту діяли підпільні обкоми, окружкоми,  
міськкоми, райкоми партії і комсомолу. У багатьох 
партизанських загонах комуністи становили до 20%. 
Близько 30% всіх партизанів були комсомольцями; 

 майже 71% воїнів, удостоєних в роки війни звання Героя 
Радянського Союзу, були комуністами. 

 Із 350 воїнів, занесених навічно в списки частин, кораблів, 
військово-навчальних закладів, 134 – комуністи. 

Тому ми не можемо зрадити наших батьків, дідів, ми повинні це 
завжди пам’ятати. Цей закон злочинний, і мені подобається вислів, 
що звучав на Майдані: «Злочинні закони – не повинні 
виконуватись». Такий же закон був прийнятий в Молдові. Наше 
керівництво списали один в один, слово в слово цей закон. 
Важливим є  висновок Венеціанської комісії та ОБСЄ стосовно 
законодавчої заборони символів комуністичної епохи, що мало 
місце в Республіці Молдова. В данному Висновку Венеціанська 
комісія жорстко засудила прийнятий парламентом Республіки 
Молдова закон про заборону комуністичної ідеології та символів 
комуністичної епохи. В підсумку закон Конституційним Судом 
Республіки Молдова був скасований.  
Оскільки, 22.06.15 р. буде прийнято звернення до Венеціанської 
комісії по нашому Закону, тому пропоную просто не голосувати за 
цей проект і таке рішення не виносити на розгляд сесії поки не 
буде висновків Венеціанської комісії. 
Лиштва О.Г. 
-За яку країну Ви боролися? За Радянський Союз, - зараз 
сформувалася нова держава. У нас по Коростеню було і при 
комуністах і добрі, і погані сторони. У нас є багато одіозних назв 
вулиць, які потрібно поміняти. У нас є свої герої Коростенщини. 
Скільки вимерло людей по Україні під  час голодомору?. 
Білошицький Ю.В. 
-У мене батько був комуністом, був чесною людиною, то мені 
також голосувати за заборону комуністичної символіки? Особисто 
я проти винесення даного питання на розгляд сесії. 
Харкоз Н.В.  
-У нас в Коростені дуже напружена ситуація. На мою думку в дану 
сесію не потрібно включати дане питання. Почекати, попрацювати 
над складом комісії а потім виносити. 
Сатяєва К.М. 
-Коли розглядалось питання про заборону КПУ, 96 суддів 



відмовилися розглядати це питання. Враховуючи скільки у нас в 
місті людей голосували за КПУ та Партію Регіонів, я пропоную 
почекати з цим проектом рішення, у нас є час по Закону  до 21 
листопада.  

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного, поки не буде висновків Венеціанської 
комісії.   

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 депутатів, «Утримались» - 1 депутат. 
10.СЛУХАЛИ: Інформація про розгляд звернення депутатів Коростенської міської 

ради Кабінетом Міністрів України щодо тарифів на послуги ЖКГ. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
(Інформація додається) 

ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. 
-Звернення, що приймаються депутатами міської ради слід 
оприлюднювати оперативніше у ЗМІ, на сайті не лише в розділі 
«Доступ до публічної інформації.» 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів міської ради щодо заборони реклами 

алкоголю. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Волківський А.М. 

-Ми маємо зазначити у зверненні вимогу, що Закон має 
виконуватись.  
Гресь О.П. 
-Ми приймали рішення міської ради, що неповнолітні не повинні 
перебувати без супроводу батьків після 22.00 на вулиці. Скільки 
таких випадків було виявлено та покарано батьків. Пропоную 
підготувати відповідну інформацію відповідальним особам та 
подати на розгляд комісії. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань законності, правопорядку,  
прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики                                                                К.М.Сатяєва  
 
 
Голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, охорони здоров’я  
та екології                                                                                                     А.М.Волківський 
 
 
 
Секретар комісії                                                                                          Н.В.Стретович 
 
 


