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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання позачергової cорок сьомої сесії Коростенської міської ради VІ 

скликання 
                                                                                          
                                            05 жовтня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 40 депутатів 
 
                                                                              (Список додається). 
 

Позачергову сорок сьому 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.Шишук Я.О. – депутат міської ради. 
2.Дідківський В.М.. – депутат міської ради. 
3.Харакоз Н.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 
1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік   

  
2.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради     
                    
3.Про затвердження виконавчому комітету Коростенської міської ради проекту із 
землеустрою на земельну ділянку по вул.Жовтневій,11-Б та передачу її в оренду. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Ходаківський В.В. – секретар міської ради 

 Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради Чалої Л.П. 
 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По першому питанню порядку денного – до 10 хв.;  для виступаючих  до 5 хв; для інших 
питань сесії та для повторних виступів відвести до 2 хв.  
 
 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
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1.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік                              
                                                          

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
Приводом для скликання позачергової сесії стало питання пов’язане з 
харчуванням дітей загальноосвітньої школи №13. Міська влада 
постійно тримає на контролі питання харчування коростенських 
школярів. Цьогорічний тендер виграла фірма «Візит» з міста Узина 
Білоцерківського району, але договір про надання харчування у 
школах міста вона так і не підписала. Тому з 1 жовтня у Коростені 
розпочалось гаряче харчування силами місцевих харчових 
підприємств. Це КП «Коростеньхарч», райспоживспілка та «Гудок». 
Однак, на разі постало питання, пов’язане з харчуванням дітей ЗОШ 
№13.. В зв’язку з відміною 4 чорнобильської зони, відповідно до 
прийнятого Закону України № 76-VIII від 28 грудня 2014 року «Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України»  положення якого, зокрема, стосувались і 
Закону України "Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", 
виникла ситуація, що одна із шкіл міста, а саме №13, позбавлена права 
на харчування дітей за рахунок «чорнобильських» коштів. 
Ми маємо кілька варіантів вирішення даної проблеми:І – за рахунок 
«чорнобильських» коштів – тут слід досконало вивчити законодавство, 
адже попри те, що департамент облдержадміністрації повідомив, що 
не буде фінансувати акти виконаних робіт по даній школі 
харчувальнику, ця школа була включена в тендерну документацію і 
відповідні кошти передбачені.; ІІ – проводити харчування за кошти 
міського бюджету. Харчування 180 учнів – орієнтовна сума 95 000 грн. 
у місяць. ІІІ – згідно вищезазначеного Закону №76 ми зобов’язані 
забезпечити гарячим харчуванням дітей 1-4 класів, а це 75 учнів – 
відповідно 33 000 грн. у місяць 

ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. 
-Діти мають бути всі у рівних умовах. А як до цього харчувались діти 
ЗОШ №13? Та як харчуються діти, що не мають чорнобильського 
посвідчення в інших школах? 
Ясинецький О.А. 
-Закон був прийнятий у грудні 2014 року. До того часу це питання не 
стояло. Зняли 4 зону – пільги відмінені. Самі ж роз’яснення до Закону 
датовані травнем місяцем. Щодо дітей без чорнобильських посвідчень 
– Так, це проблема. Їх налічується 111. Однак вони харчуються за 
рахунок харчувальника, що складає приблизно 50 тис.грн. витрат у 
місяць. Тому це питання ще потребує врегулювання. 
Москаленко В.В. 
-Не можна ділити дітей на зони. Вони для нас всі однакові. Тому  і 
виникла нагальна потреба у вирішенні цього питання. Ми будемо 
позиватись до облдержадміністрації, Кабінету міністрів, Верховної 
Ради у Європейський Суд з прав людини. 
Гресь О.П. 
-Я пропоную залучити до вирішення даного питання Яценка В.М. - 
віце-президента ВГОІ «Союз Чорнобиль України» та його можливості. 
Москаленко В.В. 
-Враховуючи ситуацію та можливості міського бюджету ми повинні 
підтримати дітей. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради     

                                                       
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростеня для оформлення 
права власності територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 36, проти – 0, утримались - 4 
4.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди  

 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 36, проти – 1, утримались - 3 
5.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради Чалої Л.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Михайлової С.М. на звернення  

мешканців міста щодо незаконної вирізки дерев по вул.1 Травня в 
районі провулку 1 Зарічного. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
ВИСТУПИЛИ: Палій Тетяна Миколаївна – секретар релігійної громади християн 

п’ятидесятників, що по вул..Свердлова,63-А звернулась до депутатів з 
проханням допомогти, у питанні врегулювання конфліктної ситуації, 
що виникла у релігійній громаді: рейдерський захват власності церкви, 
незаконна продаж реабілітаційного центру,. 
Калінін Р.С. – депутат міської ради роз’яснив, що лише в судовому 
порядку можна вирішити дане питання. 
Головійчук О.С. – депутат міської ради (виступ додається) 

7.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Головійчука О.С. на звернення 
релігійної громади християн п’ятидесятників, що по вул.Свердлова,63-
А, щодо сприяння у врегулюванні конфліктної ситуації, що виникла у 
релігійній громаді 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 38, проти – 0, утримались - 2 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – депутат міської ради (Інформація по зустрічі Яценка В.М. 

віце-президента ВГОІ «Союз Чорнобиль України» з міністром 
соцполітики Розенком П.) (Додається) 

8.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Греся О.П. щодо організації 
харчування школярів, які не мають статусу потерпілих внаслідок аварії 
на ЧАЕС 

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


