
 ПРОТОКОЛ №20 
засідання постійної комісії  з питань                                                                                

гуманітарної політики,  засобів масової інформації 
Від  27.03.2018 року 
 

Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування №13. 
 

ПРИСУТНІ:  
1.Лазаренко В.В. 
2. Кузнєцова О.В. 
3. Довгалюк А.П. 

 
Головуючий: Лазаренко В.В. – голова комісії з питань гуманітарної політики,  засобів масової 

інформації 
 
ЗАПРОШЕНІ:  
 
1.Черних О.В. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
2.Козаченко О.О. – головний спеціаліст відділу культури і туризму 
3.Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
 
В засіданні постійної комісії взяли участь: секретар міської ради Вигівський В.В., депутат 

міської ради Грищенко Л.Л. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

     
1.Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і туризму в м.Коростень на  
2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 
05.04.17р. № 629, зі змінами 
2.Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської 
ради від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)  
3.Про     затвердження     нової     редакції         ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ     
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я   НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ 
ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
4.Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного оголошення заяви про 
відставку Президента України П. Порошенка та щодо засудження фактів репресій проти 
представників опозиційних демократичних сил та активістів 

          
1.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і 

туризму в м.Коростень на  2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 
сесії Коростенської міської ради VII скликання від 05.04.17р. № 629, зі 
змінами 

ДОПОВІДАЄ: Козаченко О.О. – головний спеціаліст відділу культури і туризму 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 21 сесію Коростенської 

міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 

місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої 
сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 492 (зі 
змінами)  

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



ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Чи є проект розрахунків? 

Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту: 
- Проект є, тому що вже ведуться роботи, але розрахунків на додаткові 

кошти немає, у Програмі зазначено приблизну суму коштів. 
Довгалюк А.П. – депутат міської ради: 
- Пропоную  врахувати кошти на опалення в залі 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Вже розмовляли на цю тему, потрібно робити водяну систему опалення  
Кузнєцова О.В. – депутат міської ради: 
- Потрібно починати спортивну базу зі шкіл. 

Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту: 
- Нажаль, тече дах, потрібно належним чином відремонтувати. 

Кузнєцова О.В. – депутат міської ради: 
- Так, потрібно, але має бути конкретна сума в розрахунках, а не 

приблизна 
Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Це ще не виділені кошти 
Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Так діє механізм розробки проекту, в Програмі потрібно вказувати 

приблизну суму коштів для проекту 
Кузнєцова О.В. – депутат міської ради: 
- Дах ремонтувати потрібно, щоб у майбутньому підлога не 

зіпсувалась. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 21 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про     затвердження     нової     редакції         ПОЛОЖЕННЯ 

КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ     «КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я   НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

ДОПОВІДАЄ: Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 21 сесію Коростенської 

міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного 

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

ДОПОВІДАЄ: Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Я готувала цей проект, він виріс не на рівному місті. Ми бачимо, що 
відбувається останні роки в Україні. За власною ініціативою ми 
виходили на вулицю та спілкувалися з людьми, і те що ми почули, 
нажаль, не є сьогодні заспокійливим фактором. Люди сьогодні злі, вони 
не захищені, вони почуваються обманутими. У нас є ряд злочинів, які не 
розглядаються – це стосується і війни, і економіки, і переслідування тих, 
хто ставить питання владі. Ми сьогодні бачимо, що наш Президент є 
більш, як не Президентом - політиком, а Президентом – бізнесменом, він 
не виконує покладені на нього зобов’язання, як на Президента. Будь-який 
бізнесмен не буде утримувати і платити заробітну плату працівнику, 
який не виконує свої зобов’язання, Конституція України передбачає 
імпічмент ст.111, але на сьогоднішній день ще не прийнятий Закон про 



імпічмент. Якщо сьогодні існує недовіра Президенту, то ми можемо це 
висловити тільки, як народний імпічмент. Єдине, що лишається нам – це 
підтримати громадську ініціативу і попросити вищого керівництва 
держави звернути увагу на те, що відбувається і почати виконувати 
законодавство України і права громадян. Для того, щоб попередити 
революційні настрої і протизаконні дії. Я думаю, що мирну вимогу 
України ми можемо підтримати.  Це є акція, яка не містить жодних 
політичних лозунгів і під жодним прапором  не подається, це наша 
громадянська позиція, підтримкам нашим громадянам, щоб влада 
місцева підтримала звернення до вищого керівництва. 

ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Це питання розглядаєть на всіх комісіях? 
Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
-  Дане   питання  - комісії законності.  Але для того, щоб всі депутати  
були в курсі всіх справ, ми ставимо на розгляд всіх комісій. 

ГОЛОСУВАННЯ: Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Це просто громадська ініціатива, ніякої політики. Це наша підтримка 

і запорука довіри до місцевої влади і депутатського корпусу, те що 
громадська думка буде заслухана і підтримана. 

Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- В інших містах є така практика?  

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради:  
- Така практика інших міст  є, але політична заангажованість дає про себе 
знати,   і якщо такі проекти рішення виносяться, то незначна частина 
приймається позитивно, це тенденція західної України. Такі ж самі 
проекти виносилися в Житомирську міську раду, Бердичівську, 
Коростишівську. Це все робиться для того, щоб запобігти критичним 
настроям  і врятувати ситуацію.  
Кузнєцова О.В. – депутат міської ради: 
- Коли Україна в стані війни, чи може бути Україна без Президента? У 

нас вже була ситуація коли ми були без Президента, це призвело до 
того, що ми втратили Крим. Ви пишете про відставку і якщо 
оголосять відставку, то ми будемо без Президента, то ми лишимося 
України до Дніпра. 

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради:  
- Процедура не прописана жодним документом, навіть, добровільної 

відставки, тобто її немає, її можна тільки уявити і Президент на 
сьогоднішній день фізично не піде, тому що йому залишилося не 
багато, але чекати ще рік поки над людьми будуть знущатися, поки 
активістів будуть переслідувати, поки людей будуть душити 
тарифами, поки окремі «дєлкі» будуть за мільйонні застави за 
реальні злочини виходити на свободу. Я не думаю, що це той 
Президент, це Президент, який захищає свій бізнес, що на відміну від 
пересічного українця ростуть його статки, а більшість українців, 
нажаль, не можуть похизуватися покращення свого положення 

Довгалюк А.П. – депутат міської ради: 
- Леся Леонідівна, я тебе дуже поважаю, але це ж не ти писала, це 

починаються передвиборчі змагання, тобто це вже хтось готує почву 
для того, щоб йти у кандидати  Президента. Таких звернень до 
президентських виборів  можуть бути десятки, тому ми не повинні 
ставити такі питання, народ буде вибирати на виборах. З 1998 року у 
людей одна й таж риторика – Кабмін не такий, Президент не такий, 
депутати  не такі, і так далі, це вже йде 20 років і до кращого воно не 
привело. 



Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Я хочу наголосити, що не потрібно політизувати те,  що ви 

прочитали, але хочу звернути вашу увагу на вимоги, які розписані в 
кінці цього звернення, там нічого протизаконного не видно. Якщо 
президент не виконує свої зобов’язання, то він має піти, але ми не 
можемо відправити його через імпічмент, бо Закону про імпічмент 
немає, і громада вирішила попросити піти добровільно. 

Довгалюк А.П. – депутат міської ради: 
- Потрібно,  щоб писала громада 

Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Це громада пише, є сотні підписів від людей 

Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Пропоную не сперечатися, подискутувати ми можемо і в сесійній 

залі 
Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Краще обговорити питання на комісії  

Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Я вважаю, що не винести рішення в сесійну залу, які не  чули про 

нього на комісіях  і не почули їхньої думки, ми не можемо, але чи 
буде від цього толк – це вже зовсім інше питання, тому що закон про 
імпічмент не підписаний і  від наших звернень та заяв толку не буде, 
ми цим нічого не доб’ємося 

 Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Ми вже багато писали звернень, від яких впливу не було, але ми їх 

писали, бо це була ініціатива громади. Ми всеодно  приймали 
звернення про підвищення пенсії військовослужбовцям, навіть, тоді, 
коли вже був прийнятий Закон «Про підвищення пенсій 
військовослужбовцям». Ми маємо підтримати своїх громадян. 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Зверніть увагу на зауваження від юридичного відділу, я ще сам це 

рішення не візував, тому що потрібно ще опрацювати формулювання 
та технічні правки. На двох сторінках юридичний відділ виклав своє 
бачення, ознайомтеся з ним. Юридично доведеного факту про 
репресії або позовних заяв до суду про політиків немає, ми не 
повинні посилатися на чиїсь емоції. Зрозуміло, що це рішення 
приймати депутатам, але нам потрібно поставити питання кінцевої 
мети, тобто що ми ставимо собі за мету приймаючи це рішення. А чи 
потрібно робити колотнечу в сесійній залі даним рішенням? 
Потрібно рішення заслухати і обговорити на кожній комісії  для того, 
щоб зрозуміти виносити його на сесію чи ні, якщо ні, то не потрібно 
в сесійну залу , щоб не викликати у кожного непотрібні емоції. 
Кожен з нас в душі розуміє, що і як тут написано, тому що влада по 
своїй суті – це є механізм примусу і кому може подобатися той 
механізм, який примушує мене щось робити. Лишився ще рік, 
виберемо того, хто буде всіх влаштовувати. Хоча політологи кажуть, 
що в них немає впевненості того, хто буде. 

Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Єдине, що хочу сказати, що це є ініціатива людей, нічого злочинного 

не буде, якщо ми винесемо на сесію. Хочу, щоб все мирно пройшло, 
бо по великому рахунку – це справа кожного, який вибір робити, 
приймати чи не приймати, але люди мають бачити, що їх почули і 
їхнє прохання виконали. Наголошую, що це є наша громадянська 
позиція і жодної політики в тому немає. 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 



- Спілкуючись з депутатами, які ознайомилися зі зверненням 
відчувається, що саме  в такій редакції воно не пройде. 

Грищенко Л.Л. -  депутат міської ради: 
- Саме тому воно було заздалегідь оприлюднене, для того щоб 

депутати внесли  свої пропозиції і прийшли до єдиного рішення  
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу: 
- Хочу Вам нагадати  з точки зору Закону, в яких випадках може піти 

Президент, ще хочу нагадати коли починалося така ситуація з 
Януковичем, то також писали і голосували за схоже звернення, після 
чого прокуратура всі ці рішення подала на скасування в суд. Ми його 
виграли тільки тому, що ми були єдині, які його оскаржували та 
писали  апеляції до останнього, а всі інші ради програли суди і всі 
рішення скасували. Якщо ви його приймете, то готуйтеся до того, що 
прокуратура через тиждень відправить рішення до суду. 

Грищенко Л.Л.  – депутат міської ради: 
- Незалежно від того, як ми проголосуємо, хочу щоб ви розуміли 

настрій людей, якщо ми не винесемо на сесію проект рішення 
Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 
- Хто за те, щоб винести дане питання на сесію міської ради? 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 1 (Лазеренко В.В.)  
«Утримались» - 2 (Довгалюк А.П, Кузнєцова О.В.) 

 
 
Голова постійної комісії 
 з питань гуманітарної політики,   
засобів масової інформації                                                          В.В.Лазаренко                                           
 
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                         О.Томашевська   
 


