
 ПРОТОКОЛ  №18 
засідання постійної комісій з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 

громади, депутатської діяльності та етики 
                                                                                      
від  02.04.2018 року 
Місце проведення: кабінет №13 
 
ПРИСУТНІ:  
1.Ходаківський В.В. 
2.Назарчук В.М. 
3.Ярошевець С.В. 
4.Шишук Я.О. 
 
Головуючий: Ходаківський В.В. –  голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, 
прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики 
 

В роботі засідання постійної комісії  взяли участь: секретар міської ради Вигівський В.В., 
депутат міської ради Грищенко Л.Л., депутат міської ради Заєць М.А., депутат міської ради 
Гурінчук А.В. 
 
Запрошені:  
 
Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в Житомирській області   
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання: 
1.Про інформацію  щодо діяльності Коростенського відділу поліції ГУ НП  в Житомирській 
області у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки і порядку у місті Коростені  
2.Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 
2017-2020 роки», затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. 
№502, зі змінами 
3.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 

 
ВИСТУПИЛИ: Ходаківський В.В. – депутат міської ради: 

- Пропозиції до порядку денного 
Ярошевець С.В. -  депутат міської ради: 
- До мене звернулася голова громадської організації спілки голів 
ОСББ  «Солідарність» з пропозицією розглянути її звернення щодо 
призупинення дії рішення яким затверджено Положення про 
дольову участь в ремонтах спів фінансування благоустрою 
житлових будинків, яке будо затверджене на 20 сесії від 22.02.2018 
р. №980 
Ходаківський В.В. – депутат міської ради: 
- Хто «ЗА»?  
-«ЗА» -  4  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
1.СЛУХАЛИ: Про інформацію  щодо діяльності Коростенського відділу поліції 

ГУ НП  в Житомирській області у сфері охорони та захисту прав і 
свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної 
безпеки і порядку у місті Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 



Житомирській області : 
- У зв’язку з нестабільною суспільно-політичною та економічною 
ситуацією в державі, відбулося прогнозоване зростання загального 
рівня злочинності на території міста (з 374 злочинів у 2017 р. 
до 401 – у 2018 р.)  
Однак, зменшилась на 34,9% кількість скоєних тяжких та 
особливо тяжких кримінальних правопорушень (з 201 до 149). 
Також (з 53 до 75) збільшилась кількість розслідуваних 
кримінальних правопорушень направлених до суду з 
обвинувальним актом. 
Протягом звітного періоду було зареєстровано 1 випадок 
нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть,  
який був розкритий; зареєстровано 3 розбої, у 2 випадках, було 
встановлено осіб, які їх вчинили); 18 грабежів, з яких розкрито 
було лише 4, а також скоєно 23 шахрайства, розкрито з яких було 7  
Але завдяки проведеній роботі працівниками поліції 
Коростенського ВП, спрямованої на попередження та 
профілактику кримінальних правопорушень, за звітний період 
в порівнянні з 2017 роком відбулося зменшення кількості 
вчинених у місті крадіжок на 5,1% (з 205 до 195), у тому числі 
на 59,5 % зменшилась кількість вчинених квартирних 
крадіжок (з 37 в 2017 до 15 в 2018). Також, позитивним 
моментом проведеної роботи є збільшена кількість розкритих 
незаконних заволодінь транспортними засобами (ч.1 ст. 289 
ККУ) 50% (2017 - 0%). 
Існує і ряд проблемних питань, які турбують як мешканців міста, 
так і поліцію зокрема. Одним із таких питань є функціонування на 
території міста Коростень приміщень в яких надається доступ 
відвідувачам до азартних ігор. За звітний період у відділі поліції 
відкрито 4 кримінальних провадження за ст. 203-2 КК України. За 
вищевказаними фактами було проведено 4 обшуки, в ході яких 
вилучено 30 одиниць комп’ютерної техніки, 5 жорстких дисків та 
грошові кошти. На даний час по даним провадженням проводяться 
комп’ютерно-технічні експертизи. 
Проблемними питаннями, що виникають в ході розслідування та 
направлення  кримінальних проваджень вище вказаної категорії до 
суду з обвинувальним актом, є те, що, згідно чинного 
законодавства, проникнення у приміщення чи інше володіння 
особи, можливе лише за ухвалою суду після внесення відомостей 
до ЄРДР, погодження клопотання про проведення обшуку з 
прокурором та наданням доказів слідчому судді про необхідність 
проведення такого обшуку, на що витрачається значний проміжок 
часу. 
Здебільшого заклади де надається доступ до азартних ігор мають 
дозвільні документи щодо надання послуг в доступі до всесвітньої 
мережі «Інтернет» як інтернет-кафе, і не має можливості 
заборонити їх господарську діяльність у відповідності до наявних 
дозволів. 
Також частина приміщень де надаються послуги у сфері грального 
бізнесу мають дозвільні документи на розповсюдження так званої 
«миттєвої електронної лотереї» відповідно укладених договорів із 
«Українською Національною лотереєю» та «МСЛ» за ліцензіями, 
які офіційно отримали вищевказані організації та мають повний 
пакет дозвільних документів та навіть експертизи обладнання, що 
використовується в їх діяльності. 
Також,  з урахуванням оперативної обстановки на території міста 
працівниками поліції у першому кварталі 2018 року акцентовано 
увагу на перевірку осіб, які порушують порядок здійснення 



операцій пов’язаних з металобрухтом та здійснюють їх прийом. 
Так, в поточному році було зареєстровано 1 кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 185 КК України по 11 фактах крадіжок 
люків. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів 
працівниками поліції було встановлено осіб, які вчинили даний 
злочин. В березні місяці поточного року вище вказаним особам 
було пред’явлено повідомлення про підозру. Таки же чином 
працівниками поліції було встановлено і особу, яка здійснила 
крадіжку облицювальних мідних листів з пам’ятнику «Невідомому 
солдату» по вулиці Івана Франка. По даному факту відкрито 
кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України, на даний час 
проводяться слідчі дії. 
 
Врахувавши наявні негативні тенденції виявлені у І кварталі 
2018 році, працівниками поліції буде посилено роботу в 
напрямку розкриття особливо тяжких, тяжких та середньої 
тяжкості кримінальних правопорушень, особливо спрямованих 
проти майнових інтересів громадян, відшкодування завданих 
злочинами збитків та накладення арешту на майно злочинців. 
Розшукова робота 
Працівниками поліції за звітний період по місту було 
розшукано 5 злочинців, які переховувалися від слідства та 
суду, 4 осіб було розшукано протягом 3 дів, без заведення 
ОРС, а тако 
ж встановлено місцезнаходження 2 осіб, які перебували в 
розшуку як безвісті зниклі.  
Разом з тим, в діяльності відділу поліції продовжують мати місце 
ряд і проблемних питань, вирішення яких надало б змогу більш 
ефективно здійснювати свою діяльність, а саме: 

- потребує покращення матеріально-технічне забезпечення 
поліції; 

- також неналежне функціонування системи відеонагляду на 
території міста, яке надало б можливість: оперативно цілодобово 
контролювати стан охорони громадського порядку на вулицях та в 
інших громадських місцях; відслідковувати візуальну інформацію з 
місць установки відеокамер, реагувати на порушення громадського 
порядку та безпеки дорожнього руху; відновлювати хід подій, 
кримінальних та адміністративних правопорушень на основі 
записаних відеоматеріалів; автоматично оповіщати відповідні 
служби та організації про виникнення надзвичайних подій. 

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Питання в напрямку металобрухту. Чи звертаються до Вас 

комунальні підприємства щодо крадіжок, чи відкриваєте ви 
кримінальні справи?  

Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- На сьогоднішній день у нас є звернення від КП «Водоканал» 
- відкрито кримінальне провадження, також є кримінальні 
провадження по крадіжках інших комунальних підприємств. 

Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Знову по металобрухту… Чому не можна в рамках 

провадження знайти пункти або закрити ті пункти, які цим 
займаються. Тому що якщо є свідоцтво про спрощену 
сплату оподаткування, то це ще не говорить про те, певний 
підприємець має право займатися цією підприємницькою 
діяльністю проводити скупку металобрухту у фізичних осіб, 
вони повинні здійснювати саме за складанням актів 



відповідно зазначеної персональної інформації  і 
зазначенням якого металобрухту вони скупають. Дуже 
просто знайти людину на певній території пункту, знайти 
кришку і вияснити яким чином вона там знаходиться. 

Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- Підприємці які тримають мелобрухтовий пункт вдома, не 
завжди йдуть на зустріч аби ми робили обшук, а там, де є 
фірми з Києва, Вінниці, то ми проводили обшук і вилучили 
люки. 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Цей вид є не ліцензованим. Колись була обмежена кількість 

майданчиків, а зараз всі обмеження зняті. На жаль, в цьому 
напрямку нічого зробити не можливо. 

Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Щодо територіальності…Біля магазину «АТБ»у вечірній і 

нічний час дуже багато бійок виникає, чи можливо створити 
пост? 

Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- Буде. Починаючи з 10 січня йде стажування наших 
поліцейських спільно з управлінням патрульної служби. Є 
така модна тенденція – надання послуг, але я їх заставляю  
поспілкуватися з заявником і відповідно довести справу до 
кінця. Я врахую Ваші пропозиції і побажання.  

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради. 
- Спілкуючись з жителями міста, на жаль, рівень довіри 

громадян міста, на сьогоднішній день, дуже низький. 
Поспілкувавшись в соціальних мережах з людьми є ряд 
запитань.  Одне із них - стрільба по собакам? 

Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- Ви маєте на увазі, ситуацію яка  була по вулиці Сергія 
Кемського, то того хто стріляв по собакам притягнуто до 
адміністративної відповідальності ст..154 частина ІІ. Але 
справа в тому, що собака накинулася і покусала дитину. 

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Чому бомжі живуть в підвалах? 

Ходаківський В.В. – депутат міської ради: 
- Тому що притулку для бомжів у на не побудовано. 

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Де знаходиться патруль, їх ніколи не видно і чому немає 

дільничних? 
Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- Ми чекаємо призначення по дільничних, хоча по місту вони 
вже закріплені. Будемо думати, де зробити приймальний 
пункт. Є пропозиція відкрити поліцейські станції, на 
сьогодні ми зупинилися на Ушомирській  території., але ще 
будемо з міським головою визначатися. 

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Чи співпрацюєте з відділом освіти? Під час уроків діти 

займаються тютюнопалінням за гаражами, в дворах. 
Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 

- Проводимо спільно з відділом сім’ї  і молоді бесіди, лекції. 
 
Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 



- Зійшов сніг і у нас знову з’явилися на дорогах «льотчики» 
на автомобілях 

Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 
- Ці обов’язки покладаються не нас. 
Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Чи співпрацюєте ви з службою «Яструб»? 
Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області : 
- Так, співпрацюємо - доставка трупів, охорона кладовищ, охорона 
майданчиків, спільне патрулювання. Дуже велика підмога для 
поліції. 

ВИРІШИЛИ: Взято до відома 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики 

злочинності в місті Коростені на 2017-2020 роки», затвердженої 
рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. №502, 
зі змінами 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 

- Яким чином буде розприділятися? 
Дзиґа О.О. – заступник міського голови: 

- Сесія міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 21 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.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 вже на всіх комісіях стосовно даного питання доповідала. 

Хочу щоб комісіях законності  підтримали млою ініціативу. 
В Україні  четвертий рік йде війна, де гинуть наші 
громадяни, якість  життя українців  погіршується, 
незадоволення  громадян. Для того, щоб вивчити ситуацію в 
м. Коростень, я як депутат без будь-яких прапорів, 
партійних приналежностей вирішила за своєю ініціативою 
вийти в місто і поспілкуватися з громадянами, аби 
дізнатися, яка ситуація в Коростені. Три рази ми виходили і 
спілкувалися з людьми, на жаль, ситуація не втішна, люди 
незадоволені, настрій у людей агресивний. Люди готові 
захищати свої права. Все те, що відбувається в Україні, йде 
не на користь  громадянам України. Це і економічні 
злочини, і підтримується стан олігархів. Окрім того, що в 
нас іде війна, наш Президент впроваджує у нього свій 
бізнес. Сьогодні Президент не виконує тих обіцянок, які він 
давав перед тим, як йти на цю посаду. Все це веде до того, 
що народ висловлює йому свою недовіру. Враховуючи те, 
що в Україні не працює в повній мірі  ст..111 ми не можемо 
оголосити Президенту імпічмент, тому пропонуємо йому 
добровільно піти у відставку. Мета звернення – підтримати 
корост енців. Є підписи коросте5нців. В даному випадку є 
така ініціативам звернутися до вищих органів України з 
даним питанням. Це є громадська ініціатива. Наше 
зобов’язання – підтримати людей, щодо законних вимог.  

 



ВИСТУПИЛИ:  Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Моє власне бачення, щодо цього звернення з юридичної 

точки зору, це не звернення. Щодо громадської ініціативи, 
якщо ми поважаємо себе, когось звинувачуючи, ми маємо на 
це мати відповідні докази. На сьогодні у нас в місті існує 
Положення про проведення громадських зборів, тобто 
викладення громадської ініціативи перед депутатами, але 
цього не було. Про те, що ми їх підтримуємо говорити ще 
зарано, а щодо наступних тверджень, це йдуть 
звинувачувальні безпідставні твердження. А відбулась 
шахрайська узурпатія, це тільки твердження, за яке можна 
притягти до відповідальності. З юридичного боку – це 
неправильно написано, я за це голосувати не буду. Цей 
документ – не є нормальним, це не звернення. Оціночні 
судження йдуть неправильні. Громадські обговорення ніхто 
не скликав, тобто це просто ваша суб’єктивна думка 
громадських угруповань, а не думка усіх громадян міста 
Коростеня. Давайте зберемо громадські обговорення по 
даному звернення. Тому доопрацюйте його. 

Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 
- Всі ті звернення, які ми приймали до цього часу, я не чула 

що має бути проведено громадські обговорення, а звернення 
були. На минулій сесії, коли був прийнятий законодавчий 
акт, ми все рівно готували звернення. Звинувачень тут 
немає, це емоції людей. Я заздалегідь розіслала це 
звернення для того, щоб депутати внесли свої пропозиції, 
щодо формулювання, зауважень, але жодної правки не 
надійшло. 

Назарчук В.М. – депутат міської ради: 
- Як громадянин України і житель міста Коростеня я Вас 

підтримую, але на сьогоднішній день потрібно мати докази 
по критеріям які вказані в зверненні 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Звернення Леся Леонідівна подала вчасно за 20 днів, ми на 

прохання розіслали всім депутатам для ознайомлення, щоб 
внесли свої пропозиції . Ми включили в порядок денний в 
усі комісії, незважаючи на те, що це виключно питання 
комісії законності. Жодна комісія не підтримала винесення 
питання на сесію. Якщо Ви приймете винести питання в 
сесійну залу, ми внесемо питання в порядок денний і воно 
буде розглядатися в сесійній залі, якщо ваша комісія також 
не підтримає дане питання, то в порядок денний ми його не 
включимо, а Леся Леонідівна може в сесійній залі озвучити 
звернення і ми включимо в порядок шляхом голосування. 
Аналогічні зверненн6я були і 2014 році, прокуратура такі 
рішення скасувала. 

Ходаківський В.В. – депутат міської ради: 
- Жодний мій виборець до мене з такою ідеєю не звертався, 

хоча людям живеться не легко. Особисто я не буду 
підтримувати це звернення.  

Шишук Я.О. – депутат міської ради: 
- Депутат Ярошевець С.В., як юрист, обґрунтував свою 

думку, підтримую депутата Ярошевця. 
Ходаківський В.В. – депутат міської ради: 
-  Ставлю питання на голосування 
«ЗА» -0 
«ПРОТИ» - 4 
Грищенко Л.Л. – депутат міської ради: 



- Я буду просити у депутатів на сесії, щоб дали пояснення 
чому вони не підтримують ініціативу людей. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» -0 
«ПРОТИ» - 4 

ВИРІШИЛИ:  Не виносити звернення на сесію міської ради 
4.СЛУХАЛИ: Звернення голови громадської організації спілки голів ОСББ  

«Солідарність» щодо призупинення дії рішення яким затверджено 
Положення про дольову участь в ремонтах співфінансування 
благоустрою житлових будинків, яке будо затверджене на 20 сесії 
від 22.02.2018 р. №980 

ДОПОВІДАЄ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Звернулися до мене з таким питанням, що 22.02.2018 року нами 
було прийнято рішення про затвердження Положення про дольову 
участь в ремонтах спів фінансування благоустрою житлових 
будинків. В зверненні зазначається, що дане Положення було 
опрацьовано разом з головами ОСББ міста, проводилися робочі 
наради з листопада міста, на сайті була опублікована певна 
редакція Положення, вносилися конструктивні пропозиції і правки, 
потім розглядалося  Положення на комісіях, а в результаті  
депутати проголосували за Положення, яке не розглядалося ніким, 
тобто відбулася заміна Положення управлінням ЖКХ 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Я був присутнім на всіх обговореннях. В Управлінні ЖКХ 

було Положення, яке їх влаштовувало, а депутати Боровков 
В.В., Яблонський П.Є. сказали, що хочуть розробити 
прозоре і всім зрозуміле Положення, тому Положення 
розроблялося за депутатської ініціативи, а не управління 
ЖКХ. Над цим Положенням працювали: Вигівський В.В., 
Боровков В.В., Любочко С.М., Яблонський П.Є.. Всі були 
ознайомлені з Положенням. Депутати розробили та  
відкорегували, а потім винесли на сесію міської ради. Ви 
можете переглянути відеозапис і зрозумієте, що ви наводите 
наклеп на УЖКХ і депутатів. На підставі чого Ви 
пропонуєте скасувати дане рішення? 

Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Ви поспішили, я не казав про скасування. 

Вигівський В.В. – секретар міської ради: 
- Включаючи питання в порядок денний зазначили про 

скасування 
Вигівський В.В. – секретар міської ради: 

- Нажаль, вже немає кворуму для розгляду даного питання, 
головуючий пішов з комісії, недостатня кількість депутатів.  

Шишук Я.О. – депутат міської ради: 
- Положення має доопрацювати профільна комісія. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань законності, правопорядку,  
прав людини, розвитку громади,  
депутатської діяльності та етики                                                           В.В.Ходаківський 
 
 
Головний спеціаліст ОЗДМР                                                                   О.В.Томашевська                                                                                 


