
 ПРОТОКОЛ   
спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики; з питань гуманітарної політики, засобів масової 

інформації; з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології 
                                                                                        
 
від  21.09.2015 року 
Місце проведення: актовий зал міської ради 
 
Головуючий: Сатяєва К.М. 
 
ПРИСУТНІ: депутати міської ради  

1. Сатяєва К.М..  
2. Заставська Н.В. 
3. Новицька Є.І. 
4. Стретович Н.В. 
5. Кіт Р.О. 
6. Костюшко Н.В. 

 

7. Харакоз Н.В. 
8. Мурга І.С. 
9. Микитчук О.Ф. 
10. Лиштва О.Г. 
11. Лінькова Л.В. 
12. Білошицький Ю.В. 

 
 
В роботі засідання взяв участь секретар міської ради В.В.Ходаківський. 
 
ЗАПРОШЕНІ:      

Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому. 
Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
Бошаков О.Г. – начальник відділу з питань цивільного захисту. 
Беркович Л.П. – начальник відділу культури та туризму. 
Черних О.В. – начальник відділу сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
Назва питання: 

1.Про затвердження міської комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту 
населення і територій міста від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки. 
 
2.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки.  
 
3.Про затвердження “Комплексної Програми профілактики злочинності в місті Коростені  на  
2016-2020 роки” 
 
4.Про затвердження Комплексної програми  „Молодь і родина міста Коростеня” на 2016-2020 
роки 
 
5.Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Коростеня на 2016-2020 
роки 
 
6.Про затвердження Програми «Організація культурно-масових заходів у м.Коростені на 2016-
2020 роки».  
 
7.Про затвердження загальноміської Програми розвитку туризму міста Коростеня на 2016-2020 
роки 
 
8.Про затвердження Положення про стипендії виконавчого комітету Коростенської міської 
ради для провідних спортсменів міста Коростеня 
 



9.Про затвердження «Програми покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її 
притоки р. Кремно на 2016-2020рр.» 
 
10.Про затвердження «Програми розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2016 - 
2020 роки»  
 
11.Про затвердження «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Коростені 
на 2016-2020рр.» 
 
12.Про затвердження комплексної Програми запобігання та ліквідації наслідків підтоплення 
територій міста на період 2016-2020 років. 
 
13.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Бех Л.П., Коляди О.В. 
 
14.Інформація на звернення депутатів міської ради щодо реклами алкогольних напоїв. 
 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження міської комплексної Програми забезпечення 

пожежної безпеки та захисту населення і територій міста від 
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Бошаков О.Г. – начальник відділу з питань цивільного захисту. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 

на 2016-2020 роки.  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження “Комплексної Програми профілактики 

злочинності в місті Коростені  на  2016-2020 роки” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Микитчук О.Ф.  

-п.5.7 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в даний 
час не займається працевлаштуванням. Прошу виключити нас з 
виконавців даного пункту.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми  „Молодь і родина міста 

Коростеня” на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Черних О.В. – начальник відділу сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту. 

ВИСТУПИЛИ: Микитчук О.Ф.  
п.1.2 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в даний час 
не займається організацією діяльності молодіжних трудових 
загонів. Прошу виключити нас з виконання даного пункту. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Коростеня на 2016-2020 роки 



ДОПОВІДАЄ: Черних О.В. – начальник відділу сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Організація культурно-масових 

заходів у м.Коростені на 2016-2020 роки».  
 

ДОПОВІДАЄ: Беркович Л.П. – начальник відділу культури та туризму. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміської Програми розвитку туризму 

міста Коростеня на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Беркович Л.П. – начальник відділу культури та туризму. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про стипендії виконавчого комітету 

Коростенської міської ради для провідних спортсменів міста 
Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Черних О.В. – начальник відділу сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми покращення санітарного та 

екологічного стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2016-2020рр.» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми розвитку та збереження зелених зон 

м. Коростеня на 2016 - 2020 роки»  
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Харакоз Н.В. 

-В районі відділу освіти великі дерева. 
Якубовський Л.П. 
-Багато дерев кронуємо, але на всі не вистачає коштів. 
Новицька Є.І. 
-По вулиці Крупській по середині житлового будинку №7 росте 
груша, коли я будувала дитячий майданчик, хотіла зрізати, мені 
заборонили жителі. Щороку куча груш-гниличок, прибиральник не 
прибирає, груші гниють, багато мух і бджіл. Чому ВЖРЕП №2 не 
ініціює зрізати грушу. 
Якубовський Л.П. 
-ВЖРЕП реагує на звернення мешканців, мешканці не зверталися. 
Новицька Є.І. 
-І не будуть звертатись, проблема біля груші, гарний смітник. Як 
ми будемо вирішувати проблему з грушею? 
Якубовський Л.П. 
-На даний час ми розглядаємо звернення громадян 2012 року. У рік 
виділяється приблизно 500 тис.грн. 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в м. Коростені на 2016-2020рр.» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Кіт Р.О. 

-На смітнику більше будівельних матеріалів. Потрібно обкладати 
штрафами мешканців. Слід проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу з питання вивезення будівельних відходів і 
куди звертатись мешканцям, хто може надати такі послуги. 
Якубовський Л.П. 
-Мешканці повинні самі вивезти будівельне сміття на полігон та 
утилізувати. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 
Коростенської міської ради.   

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми запобігання та ліквідації 

наслідків підтоплення територій міста на період 2016-2020 років 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Микитчук О.Ф. вніс пропозицію довключити в перелік вулиць 

провулок Базарний та вул..Жмаченко. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
13.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Бех Л.П., Коляди О.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 46 сесію 

Коростенської міської ради.   
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Інформація на звернення депутатів міської ради щодо реклами 

алкогольних напоїв. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Інформацію взято до відома. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

 
Голова постійної комісії  
з питань законності, правопорядку,  
прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики                                                                К.М.Сатяєва  
 
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                                                     О.Домаєва 


