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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання сорок восьмої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                            20 жовтня 2015 року 
                                            Зал засідань міськвиконкому. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 37 депутатів 

   
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 

 
Сорок восьму 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.Трибушко С.В. – депутат міської ради 
2.Стретович Н.В. – депутат міської ради 
3.Мурга І.С.- депутат міської ради  
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
1.Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 місяців  2015 року 
2.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
3.Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. 
4.Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. 
5.Про  затвердження змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО 
РЕМОНТНО –ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ІПДПРИЄМСТВА №3 
6.Про надання дозволу КОМЕРЦІЙНОМУ ВИРОБНИЧО -
ТОРГОВОМУПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТЕНЬХАРЧ» на отримання кредитного ліміту в 
КБ «Приватбанк» 
7.Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих строкових сервітутів 
під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
земельних  ділянках комунальної власності Коростенської  міської ради» 
8.Про затвердження  нової редакції положення про Коростенський міський центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
9.Про внесення змін до рішення 37 сесії міської ради від 06.11.2014 р. № 1644 «Про 
затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
міста Коростеня на 2015 - 2020 роки» 
10.Про внесення змін та доповнень в рішення Коростенської міської ради № 1975 від 
27.08.2015р. (сорок п’ята сесія VІ скликання) «Про погодження переліку житлових 
приміщень, в яких проведено встановлення газового обладнання (котлів) без дозволу» 
11.Про  затвердження  змін у структурі  апарату управління виконавчих органів міської 
ради 
12.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди, надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо складання документів про надання права сервітутного 
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землекористування земельними ділянками 
13.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 
та передачу земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів, 
індивідуального садівництва 
14.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам  
15.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди гр. Волківському С.В. 
16.Про передачу земельних ділянок у приватну власність  
17.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
18.Про припинення права оренди на земельну ділянку   
19.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Комунальному 
підприємству «Теплозабезпечення» 
20.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
21.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
22.Про  відміну  пункту  3  рішення сорок шостої сесії VІ-го скликання Коростенської  
міської  ради від  24.09.2015р.  № 2047  
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  на  
умовах оренди ФОП Лавріновичу В.Л. 
24.Про хід виконання депутатського запиту депутата Греся О.П. 
25.Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 
26.Про хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука О.С. 

 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По питаннях порядку денного – до 7 хв.;  для інших питань сесії та для повторних виступів 
відвести до 2 хв.  
 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 

місяців  2015 року 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.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 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 
2016 рік. 
 



 3 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про  затвердження змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО –
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ІПДПРИЄМСТВА №3 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КОМЕРЦІЙНОМУ ВИРОБНИЧО -

ТОРГОВОМУПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТЕНЬХАРЧ» на отримання 
кредитного ліміту в КБ «Приватбанк» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосною. 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих 

строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на земельних  ділянках 
комунальної власності Коростенської  міської ради» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. 

-п.2.8 порядку – договір заключається між радою і замовником чи 
виконкомом і замовником? 
Вигівський В.В. 
-Звичайно, міською радою. 
Боровков В.В. 
-Я вважаю, що цей порядок недопрацьований, сирий. Я пропонував 
на комісії винести його на обговорення з підприємцями, 
відшліфувати, щоб не було недоречностей, і у грудні прийняти. 
Москаленко В.В. 
-Якщо ми хочемо підтримати малий бізнес – ми маємо прийняти цей 
порядок. Потім можна буде вносити зміни при потребі. 
Вигівський В.В. 
-З вашого дозволу, шановні депутати, ми всі нюанси доопрацюємо, 
ознайомимо голів постійних комісій, фракцій. Однак, в будь якому 
випадку ми не зможемо вийти за межі наказу Мінюсту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 34, проти – 1, утримались - 2 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження  нової редакції положення про Коростенський 

міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 37 сесії міської ради від 06.11.2014 р. 

№ 1644 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2015 - 2020 
роки» 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

-Я пропоную в цій програмі закласти кошти на проектування 
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водогінних мереж, зокрема, на Цегельному. 
Москаленко В.В. 
-Слушна пропозиція, адже води в криницях немає, тому потрібно 
проводити централізовані  мережі. Взагалі 2016 рік буде досить не 
простий в питанні реформування ЖКГ, це стосується діяльності 
ЖЕКів, створення ОСББ. 
Якубовський Л.П. 
-Враховуючи, що з кожним роком рівень води в річці падає, в цій 
програмі  буде додано цілий  розділ щодо водопостачання. Це 
глобальне питання, яке потребує ґрунтовного підходу, і можливо 
буде оформлене  окремим рішенням. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень в рішення Коростенської міської 

ради № 1975 від 27.08.2015р. (сорок п’ята сесія VІ скликання) «Про 
погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено 
встановлення газового обладнання (котлів) без дозволу» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  змін у структурі  апарату управління виконавчих 

органів міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами міськвиконкому 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок на умовах оренди, надання дозволу на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного 
землекористування земельними ділянками 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
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: Одноголосно. 
14.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: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди  
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гр. Волківському С.В. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність  

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.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. 
19.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Комунальному підприємству «Теплозабезпечення» 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.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. 
21.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про  відміну  пункту  3  рішення сорок шостої сесії VІ-го скликання 

Коростенської  міської  ради від  24.09.2015р.  № 2047  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної  

ділянки  на  умовах оренди ФОП Лавріновичу В.Л. 
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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. 
24.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Греся О.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Головійчука О.С. 

 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами міськвиконкому 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Омельянчук В.П. – депутат міської ради 

-Ми, депутати фракції комуністів Коростенської міської ради VI  
скликання щиро дякуємо громаді міста Коростеня, міському голові 
Москаленку В.В., його заступникам, депутатам міської ради, всім 
працівникам міської ради, працівникам міськвиконкому за співпрацю 
і високе порозуміння протягом всього  скликання. 
Ми всі різні, по різному бачимо яким чином було б краще вирішувати 
соціально-економічні питання громади міста. Були різні і 
неоднозначні ситуації, гарячі дискусії, але завжди перемагав 
здоровий глузд і законність при вирішенні тих чи інших проблем.  
Ми спільно боролись проти підвищення тарифів, скорочення поїздів з 
Коростеня на Київ, Житомир, Овруч, організацію гарячого 
харчування в закладах освіти, проти проведення медичної реформи, 
яка значно погіршувала роботу медичних закладів, за збереження 
історичної правди, активно відстоювали виконання органами влади 
Чорнобильського законодавства. І за все це ми, депутати фракції 
комуністів, щиро дякуємо перш за все громаді міста, завдяки якій ми 
були обрані депутатами міської ради, а також міському голові, 
заступникам, депутатам міської ради, всім працівникам міської ради, 
всім працівникам міськвиконкому. Дякую за увагу. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. 
 
 
Міський голова                                                                                     В.Москаленко 


