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Протокол № 45 
засідання постійної комісії Коростенської міської ради 
з питань бюджету, економіки та комунальної власності 

 
29 березня  2018  року                              м. Коростень 
 

Присутні: голова постійної  комісії Коростенської міської ради з 
питань бюджету, економіки та комунальної власності  
(надалі  Комісії)  – Боровков В.В. 

Секретар Комісії                  - Грищенко Л.Л. 
Члени Комісії:  Єсін І.В., Любочко С.М., Яблонський П.Є., 

Олексійчук О.С. 
Відсутні: Лазаренко А.І., Андрушенко О.А., 
 

Запрошені: Вигівський В.В. - секретар міської ради, Щербанюк Л.П.- 
начальник фінансового управління, Жилін О.В. – начальник управління 
економіки, Ясинецький О.А., Дзиґа О.О. – заст.міського голови, Камінська Т.А. 
– начальник юридичного відділу, Рибкін В.О. – заст.нач. Управління економіки, 
Бовкунова М.В. та Ларькова С. – голова та заст.голови ГО «Спілка голів ОСББ 
«Солідарність»». 
Інші присутні: Васянович А.Ю. – депутат міськради, Недашківський А. – 
громадянин міста. 
 

Слухали голову Комісії  Боровкова В.В. про наявний кворум  (6 членів 
комісії з 8), про питання, що виносяться на порядок денний. 

Грищенко Л.Л. – щодо питання №16 в порядку денному – його не було 
вчасно надіслано для ознайомлення, а це – порушення Регламенту. 

Вигівський В.В. – заявникам було надіслано відмову, бо попередні 
домовленості ними не виконуються. Ми давали дозвіл на І чергу, а це – ІІ-га. 
Нехай бюджетна комісія приймає рішення. 

Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення про затвердження порядку денного прийнято  (додається). 

 
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік                                                                      

Доповідач – Щербанюк Л.П. – інформація по змінах. Це субвенції і 
дотації, власні бюджетні кошти цього разу не розподіляємо. 

Васянович А.Ю.- там була технічна помилка по фінансуванню від 
обласного депутата. Як її виправити? 

Щербанюк Л.П. – тільки через рішення сесії облради – вони внесуть 
зміни то й ми будемо міняти. 

Боровков В.В. – виносимо проект на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  
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2. Про внесення змін до  рішення Коростенської міської ради №909 від 
21.12.2017 року «Про затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку міста Коростеня на 2018 рік»    
Доповідач – Ясинецький О.А. – це проектні цифри, програма 

уточнюється. Плюс 180,0 та 120,0  тис.грн. на вхідну групу та на меблі в 
колишнє приміщення КВЖРЕП-2 для відділу допомог, на Міграційну службу – 
50,0 тис.грн. Ми готові взяти на себе видачу закордонних паспортів, коли 
відкриється наш ЦНАП у новому приміщенні. Але там обладнання 
коштуватиме від 500,0 тис.грн. 

Боровков В.В. – якщо це поліпшить умови обслуговування мешканців 
міста, тоді є сенс. В іншому разі – це зайва витрата коштів. 

Пропоную винести проект рішення на розгляд сесії без змін. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6); 
Рішення прийнято.  
  

3. Про затвердження Положення про міську комісію по упорядкуванню 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту 
металів при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, та її 
оновленому складу 
Доповідач – Ясинецький О.А. – комісію очолює депутат Стужук В. Зміни 

Я рекомендую включити до складу комісії діючого начальника місцевої поліції. 
Любочко С.М. – ця комісія діюча чи формальна? Скільки разів вона 

збиралася в 2017 році? 
Ясинецький О.А. – вона збирається за потребою (за зверненнями). 
Любочко С.М. – пропозиція – у проекті передбачити рекомендацію 

посилити контроль та вживати додаткових заходів. В першу чергу щодо 
контролю крадіжок кришок люків. 

Вигівський В.В. – у нас лише 5-7 ліцензованих пунктів. 
Ясинецький О.А. – ці  підприємства бояться втратити ліцензію і нічого 

сумнівного не приймають. Це гастролери «працюють». 
Васянович А.Ю. – а в чому сенс комісії? 
Ясинецький О.А. – п.2.3 – в разі виявленні порушень повідомляти 

поліцію, а в п.2.6 – засідання проводити не рідше 2-х разів на рік та готувати 
інформацію про роботу комісії. 

Боровков В.В. –Ми колись робили подання на позбавлення ліцензії, а 
тепер ліцензії відмінені. Навіщо нам комісія без повноважень? Рекомендую 
комісії звітуватися двічі на рік про стан справ зі збором металобрухту в 
місті Коростені, та про заходи щодо припинення правопорушень. 
Пропоную  включити цю норму в Положення. 

 
Боровков В.В. – виносимо проект на розгляд сесії  із доповненням. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  
 



3 
 

4. Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал» на списання основних засобів  
Доповідач – Ясинецький О.А. – з цього приводу було виїзне засідання, всі 

пропозиції враховані. 
Боровков В.В. – там треба уточнити адресу: селище Мирне – це 

м.Коростень. Виносимо проект на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  

 

5. Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на списання нежитлової будівлі гаражу 
№3 по вул.Грушевського, 66-в в м.Коростені 
Доповідач – Ясинецький О.А. -  потрібна була прив’язка до місцевості – 

так вона є. 
Боровков В.В. – але ми проти передачі земельної ділянки. 
Вигівський В.В. – хто візьме той списаний гараж, той добудує 

освітянський – така умова буде. 
Боровков В.В. – треба негайно щось робити з котельнею. Виносимо цей 

проект рішення на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  
 
 

6. Про доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 
2018 рік 
Доповідач – Ясинецький О.А.  – треба вносити уточнення  по проекту з 

відшкодування відсотків. 
Боровков В.В. – прийнято закон про неправильну паркову. Хто у нас 

уповноважений? 
Ясинецький О.А. – важливіше – монетизація пільг. 
Любочко С.М. – є новий закон про приватизацію – чи будемо вносити 

зміни в наше Положення? 
Рибкін В.О. – там багато змін, але механізм розроблятиме Фонд 

держмайна. 
Боровков В.В. – ці зміни не є регуляторним актом. 
Камінська Т.А. – однією сесією внести зміни і в план діяльності і зміни до 

Положень. 
Боровков В.В. - виносимо проект рішення на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  
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7. Про внесення змін у структурі виконавчих органів міської ради 
Доповідач – Дзиґа О.О.  – інформація про зміни. Люди, що працювали по 

трудових угодах, вводяться в штат, але кількість не змінюється. 
Любочко С.М. – як не змінюється? Збільшується! Треба уточнити. 
Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - 5 

«Утримався – 1 (Любочко С.М.)». 
Рішення прийнято. 
 

8. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і 
туризму в м.Коростень на 2017-2021 рр., затвердженої рішенням 13 
сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 05.04.2017 року 
№629, зі змінами           
Доповідач – Дзиґа О.О. -  тут уточнюється сума фінансування.  
Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято.  

 
 

9. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 
м.Коростені на 2017-2020 рр., зі змінами 
Доповідач – Дзиґа О.О.  – тут також уточнюється сума фінансування.  
Любочко С.М. – у травні закінчується дія договору про ремонт стадіону. 
Вигівський В.В. – продовжимо. 
Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 
 
 

10.  Про  внесення змін до «Комплексної програми профілактики 
злочинності м.Коростені на 2017-2020 рр.», затвердженої рішенням 11 сесії 
VІІ скликання від 22.12.2016 року №502, зі змінами 

Доповідач – Дзиґа О.О.   – там зміни відповідно до законодавства. 
Боровков В.В. – а як там відеоспостереження? 
Вигівський В.В. – зараз йде збір пропозицій. 
Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 
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11. Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони 
здоров’я на 2017-2019 рр.» та затвердження її в новій редакції. 

Доповідач – Дзиґа О.О.  – ми розділяємо підтримку ЦМЛ та ПМСД, 
збільшуємо видатки на зарплату медикам на 3,0 мл.грн. (до 39,0 млн.грн.), плюс 
на забезпечення слуховими апаратами тощо. У вас є вся ця інформація. 

Любочко С.М. – потрібно додавати ще й якусь аналітику, щоб вино було, 
чому саме такі витрати. 

Боровков В.В. – потрібно винести проект на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 
 

12. Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ 
КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

Доповідач – Дзиґа О.О. – нова редакція пов’язана лише зі зміною адреси з 
вул.Кірова на вул.Шевченка. 

Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 

 
 

13. Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста 
Коростеня 

Доповідач – Боровков В.В. – тут вже четверта версія Порядку. УЖКГ вже 
не контролює процес. Вся відповідальність (контроль) – з протоколів ОСББ. 

Бовкунова М.В. – було кілька редакцій, але останньої я не маю, тому 
прошу мені надіслати для ознайомлення. 

Боровков В.В. – на загальну комісію буде підготовлено ще й два додатки 
– типовий договір та висновок комісії. 

Яблонський П.Є. – має бути зрозуміло, що мова йде про повну 
компенсацію відсотків. 

Щербанюк Л.П. – це – бюджетні кошти, там має бути й мій підпис. 
Вигівський В.В. – там є. 
Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії після загальної комісії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 

 
 

14.  Про затвердження моніторингу виконання за 2015-2017 рр. 
Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 

Доповідач – Вигівський В.В. – повний звіт всім надіслано, на сесії буде 
презентація. 
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Боровков В.В. – виносимо на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 

 
15.  Про   внесення змін до «Програми розвитку земельних відносин у 

м.Коростені на 2017-2021 рр.», затвердженої рішенням 11 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання №5047 від 22.12.2016 року, зі 
змінами 

Доповідач – Вигівський В.В. -  проведено розподіл між розпорядниками 
коштів (балансоутримувачами). 

Любочко С.М. – реєстр нерухомості є? 
Вигівський В.В. – у кого є державні акти, то буде й технічка. Іншим 

землю відводити – через виготовлення проекту. Треба інвентаризувати парк 
Перемоги, бо є посягання на землю і можливий самозахват. 

Боровков В.В. – треба писати спеціальну програму, буде проект рішення 
про електронний реєстр майна. А зараз виносимо це рішення на розгляд сесії. 

Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 

 
 

16. Про надання дозволу на зменшення відсотку від загальної 
кошторисної вартості будівництва по об’єкту «Будівництво 
деревообробного комбінату по вул. С.Кемського (Жовтневій), 11-б (ІІ черга) в 
м.Коростені Житомирської області» 

Доповідач – Вигівський В.В. – пропонується знизити ставку до 1% - це в 
сумі  вийде десь 2089,0 тис.грн., а було би десь 19,7 млн.грн.. Ми казали, що 
можливості немає. Депутати, скажіть їм про це самі. 

Любочко С.М. -  1,5 року тому ми говорили про перегляд Положення,  є 
зміни в законі. 

Вигівський В.В. – так, в план по регуляторці це включено, ми це 
Положення переглядаємо.  

Ясинецький О.А. – треба доплачувати бізнесу, який входить! 
Олексійчук О.С. – про досвід інших країн в сфері інвестицій. 
Вигівський В.В. - Але УХЛК не виконує попередніх умов. 
Олексійчук  О.С. – по басейну – тільки тиждень тому була зміна 

призначення землі, тому точка відліку – ця. 
Грищенко Л.Л. – басейн і попередня знижка в 50,0 млн.грн.  між собою не 

пов’язані – в жодному з них немає навіть натяку, що одне з другим якось 
пов’язані. Це по-перше. По-друге, інвестор, коли входив на нашу територію, він 
в кошторисну вартість вже заклав ті 50,0 млн. 

Васянович А.Ю. – це має бути дисциплінарне рішення, бо були обіцянки, 
на які ми повелися. Але  нічого не робиться. Цього разу нам нічого не 
пропонують і не обіцяють. А попередній договір закінчується в 2019 році.  

Яблонський П.Є. – хто не працює, той не оцінює ситуацію реально. 
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Недашківський А. – ми переглядали минулорічне рішення, де 
В.В.Вигівський  говорив, що треба знижку дати, а зараз він так не думає.  Але 
зараз у декого інші думки (до Яблонського П.Є.) 

Яблонський П.Є. - так, я таке говорив, ну і що? 
Ясинецький О.А. – ми  зі свого боку також недопрацьовуємо, бо, дійсно, з 

землею вирішили тільки тиждень тому. 
Васянович А.Ю. – а чому від нас пішов «Церсаніт»? 
Вигівський В.В. – бо конкурент з Польщі придумав йому 

«чорнобильське» клеймо. Давайте винесемо це рішення на наступну сесію. 
Олексійчук О.С. – давайте встановимо не 4,2%, а  12%  - і тоді ми 

втратимо 45,0 млн.грн. в Новограді – 1%, в Житомирі – 2%. Ну не введуть його 
в експлуатацію – ні 16,0 мільйонів не буде, ні двохсот робочих місць, ні землі 
не буде! 

Грищенко Л.Л. – а чому Ви нам ультиматум ставите?! 
Боровков В.В. – ми бачимо, що робляться вибіркові преференції.  Треба 

до наступної сесії провести процедуру розгляду регуляторного акту, щоб 
встановити для всіх – однакові умови. Гне  лише для УХЛК, а для всіх 
інвесторів без залежності від назви або ступеню впливу. 

Любочко С.М. – треба зняти його з розгляду, бо порушено Регламент. 
Яблонський П.Є. – нове Положення - для нових інвесторів. 
Вигівський В.В. – ми їх попереджали, щоб вони почали виконувати 

умови, а вони починають на нас юридично тиснути. 
Боровков В.В. – є два варіанти:  
1. виносимо на розгляд сесії, як є. 
Голосували:  «За» - 1 (Олексійчук О.С.) 
«Проти» - 2 (Боровков В.В., Грищенко Л.Л.) 
«Утримався» - 3 
Рішення  не прийнято. 
2. не виносимо на цю сесію, бо порушено Регламент, плюс зобов’язуємо 

виконком провести процедуру розгляду регуляторного акту, щоб 
встановити для всіх інвесторів однакові привабливі умови, конкурентні з 
сусідніми регіонами. 

Голосували:  «За» - одноголосно (6). 
Рішення прийнято. 

 
17. Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного 

оголошення заяви про відставку с Президента України П.Порошенка та 
щодо засу3дження фактів репресій проти представників опозиційних 
демократичних сил та активістів. 

Доповідач – Грищенко Л.Л.  – наш депутатський корпус  підтримував 
багато громадських звернень, це добре і це правильно. Тому, відповідно до 
Регламенту, проект даного звернення було заздалегідь розміщено на 
офіційному сайті та розіслано депутатам для ознайомлення, щоб кожен вніс 
свої пропозиції чи поправки.   
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Прошу не політизувати це звернення – тут немає ані політичних гасел, ані 
політичних партій. Це – громадська ініціатива. Ми бачимо вибухонебезпечні 
настрої в країні. Ми виходили на вулиці Коростеня  і спілкувалися з людьми, у 
нас є вже близько 200 підписів під цим зверненням.  

Юрвідділ написав свої зауваження, що в суді факти злочинів Порошенка 
не доведені. Але коли людина відкриває вдома свій  холодильник і бачить, що 
жити стає все важче, що тарифи заїдають, що злочини – як військові 
(Дебальцеве, Іловайськ тощо), так і економічні (корупціонери відкупаються 
мільйонними заставами і повертаються на свої робочі місця, «Роттердам+» 
спонсорує окремих олігархів тощо) - не розслідуються, коли «неугодних» 
переслідують і б’ють,  тоді люди почуваються зневіреними, обманутими, 
незахищеними і озлобленими  – бо це  для них факт. А Мальдиви? 

Нічого протизаконного у людських вимогах немає. Коростенці 
звернулися до нас за підтримкою і за захистом,  і ми не можемо проігнорувати 
їхнє прохання. Це єдиний шлях, коли ми мирно будемо тиснути на владу, щоб 
не допустити іншого (немирного) варіанту, бо всі здогадуються, скільки зараз 
зброї на руках і чим все може закінчитися, якщо не підтримувати законні 
вимоги виборців. 

Я прошу винести проект рішення на розгляд сесії, де кожен депутат 
висловить свою громадянську позицію.  

Яблонський П.Є. – не треба казати, що тут немає політики – тут аж 
оленячі роги сторчать. Ця хвиля подібних звернень йде по всій Україні, це все 
проплачена. 

Грищенко Л.Л. – факти, будь ласка! 
Яблонський П.Є. – не треба фактів. Просто є проплачені ідіоти, є 

недоплачені ідіоти, а є просто ідіоти. 
Грищенко Л.Л. – я приймаю це як образу честі! 
Яблонський П.Є. – як хочеш. 
Боровков В.В. – В тексті є розумні пропозиції, наприклад про прийняття 

закону про імпічмент, але є й край неправдиві твердження щодо узурпації 
Президентом влади в органах місцевого самоврядування. Й не говорить, що тут 
немає політики. Коли йдеться про Президента – це завжди політика. І  ми 
знаємо, навіщо це робиться – щоб потім відчитатися на Житомир, на Київ, 
назвати прізвища, хто як голосував… 

Грищенко Л.Л. – це буде відкрита інформація, будь хто зможе її 
побачити.  І дійсно, ця хвиля невдоволення багато місяців йде по всій Україні – 
а як ви хотіли? Але ми не маємо проігнорувати думку громади. Чому ми одних 
підтримуємо, а інших – ні? На минулій сесії ми підтримали звернення 
військових пенсіонерів про перерахунок пенсій, хоча за кілька днів вже було 
прийнято навіть відповідний закон. Але ж ми їх підтримали, правда? І це 
правильно, бо так має бути! 

Васянович А.Ю. – Леся, ти насправді віриш, що він піде у добровільну  
відставку за рік до виборів? 

Грищенко Л.Л. – ні, не вірю. Але це не значить, що люди готові ще рік 
терпіти відвертий геноцид з боку першої особи держави. 
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Вигівський В.В. – відповідно до Регламенту, порядок денний формує 
міський голова. І якщо він за рекомендаціями комісій не включить цей проект в 
порядок денний, то Леся Леонідівна може внести його з голосу і ми вже в 
сесійній залі будемо голосувати, включати його в порядок денний чи ні. 

Грищенко Л.Л. – абсолютно вірно, саме так я і робитиму. Але я  
пропоную вже в порядку денному винести його на розгляд сесії, а під час 
презентації нехай кожна комісія, кожен депутат, хто бажає, висловить свою 
думку чи своє заперечення. Нехай люди почують вмотивовані та обґрунтовані 
думки з цього приводу. Але ігнорувати людей ми не маємо права.  

 
Боровков В.В. – виносимо проект звернення на розгляд сесії. 
Голосували:  «За» - 2 (Грищенко Л.Л., Любочко С.М.) 

«Проти» - 4. 
Рішення не прийнято. 

 
 
 

Голова Комісії                                                           В.Боровков 
 
Секретар                                                                    Л.Грищенко  

 


