
       
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від     14.03.2012 р.   № 95          
 
 
 
 
          

 
           
      Відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, 
керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 
 

1. Затвердити календарний план основних організаційних заходів з 
підготовки та проведення чергових виборів народних депутатів України 28 
жовтня 2012 (додаток № 1). 

 
   2. З метою сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав 

та міжнародних організацій на чергових виборах народних депутатів 
України утворити міську робочу групу зі сприяння діяльності офіційних 
спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, які 
прибуватимуть до міста Коростеня  для спостереження за процесом 
підготовки та проведення чергових виборів народних депутатів України 28 
жовтня 2012 року (додаток № 2). 

 
3. Начальнику відділу Державного реєстру виборців (Джус С.В.) забезпечити 

виготовлення та передачу до окружної виборчої комісії списків виборців 
відповідно до вимог законодавства. 

 
4. Керуючому справами виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Охрімчуку А.В., начальнику Коростенського міськрайонного управління 
юстиції (Кормінець Л.В.), начальнику відділу ведення Державного реєстру 
виборців (Джус С.В.) забезпечити проведення занять-тренінгів з питань 
застосування виборчого законодавства з членами окружної виборчої 
комісії та дільничних виборчих комісій за планом окружної виборчої 
комісії.  

Про затвердження заходів з 
підготовки до проведення  чергових 
виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року 
 
 



  

5. Керуючому справами виконавчого комітету Коростенської міської ради 
Охрімчуку А.В. довести керівникам підприємств, установ, організацій, на 
базі яких планується розміщення центрів  виборчих дільниць в м. 
Коростені нормативні вимоги до приміщень окружної та дільничних 
виборчих комісій. Забезпечити виконання Постанови Центральної 
виборчої комісії від 26.01.2012 р. №18, яка регламентує перелік і норми 
забезпечення окружної та дільничних виборчих комісій транспортними 
засобами, засобами зв’язку, обладнання, інвентарем, оргтехнікою    
(додаток № 3). 

 
   6. Затвердити склад робочої групи  по підготовці приміщень виборчих 

дільниць для проведення чергових виборів народних депутатів України 28 
жовтня 2012 року (додаток № 4). 

 
   7. Затвердити перелік закріплення центрів виборчих дільниць за базовими  

підприємствами, відповідальними членами робочої групи (Додаток №5). 
 
   8. Керівникам базових підприємств, відповідальних за забезпечення 

підготовки центрів виборчих дільниць, забезпечити дільничні виборчі 
комісії обладнанням та матеріально – технічними засобами  відповідно 
нормативних вимог Постанови Центральної виборчої комісії                               
від 26.01.2012 р. №18. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Коростенської міської ради Охрімчука А.В.  

 
 
 
Міський голова                                                                                 В.Москаленко  
 
 
 

Керуючий справами виконкому 
А.Охрімчук 

 
Начальник відділу  

з питань внутрішньої політики, 
оргроботи та контролю 
І.Пасічник-Прокопенко 

 
Начальник юридичного відділу 

Т.Камінська 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                     

                                                                                                 Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                                від   14.03.2012    № 95 
             

 
ПЛАН  

основних організаційних заходів з підготовки та 
проведення чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 

№ 
з/п 

Зміст заходу Нормативне 
обгрунтуваня 
відповідно до 

Закону 

Виконавці Контрольни
й терміни 

Контрольні 
календарні 

терміни 

1. 
Надання подань щодо первинного 
утворення виборчих дільниць на 
постійній основі до Центральної 
виборчої комісії 

п.1.5 постанови 
Центральної 
виборчої комісії 
від 24.01.2012 р. 
№11 

Міський голова, 
відділ ведення 
Державного реєстру 
виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

 10.03.2012 р. 

2.  Відведення місць для 
розміщення матеріалів 
передвиборчої агітації 

п. 8 ст. 69 
Закону 

Коростенська 
міська рада 

Не пізніше як 
за 100 днів до 
дня виборів 

20.07.2012 р. 

3. Обладнання стендів, дошок 
оголошень у відведених місцях 
для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації партій 

п. 11 ст. 68 
Закону 

Коростенська 
міська рада 

Не пізніше як 
за 80 днів до 
дня виборів 

09.08.2012 р. 

4. Попередній розклад  ефірного 
часу трансляції передвиборних 
агітаційних теле-, 
радіопрограм із зазначенням 
дати і часу виходу в ефір 

п. 5 ст. 72 
Закону 

КП Коростенської 
міської ради ТО 
«Коростеньмедіа 
 

Не пізніше як 
за 57 днів до 
дня виборів 

01.09.2012 р. 

5. Подання інформації до 
окружної виборчої комісії про 
утворення спеціальних 
виборчих дільниць, що 
існують на тимчасовій основі 

п. 5 ст. 21 
Закону 

Виконавчий 
комітет 
Коростенської 
міської ради 

Не пізніше як 
за 47 днів до 
дня виборів 

10.09.2012 р. 

6. Передача одного примірника 
попереднього списку виборців 
дільничним виборчим комісіям 

п. 5 ст. 39 
Закону 

Відділ ведення 
Державного 
реєстру виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Не пізніше як 
за 20 днів до 
дня виборів 

08.10.2012 р. 



  

7. Подання  до органу  ведення 
Державного реєстру виборців 
відомостей про виборців 

п.1 ст. 41 
Закону 

Коростенський 
МВ УМВС, 
міський відділ 
ДРАЦС, 
районний відділ 
ДРАЦС, КУ 
Коростенський 
геріатричний 
пансіонат для 
ветеранів війни та 
праці, КУ  
територіальний 
центр соціального 
обслуговування,  
КВК №71, 
Коростенський 
міськрайонний 
суд   

Не пізніше як 
за 10 днів до 
дня виборів 

18.10.2012 р. 

8. Подання відомостей від 
лікувальних закладів до 
дільничних виборчих комісій 

п.4 ст. 43 
Закону 

Керівники ЦМЛ, 
відділової лікарні 
ст. Коростень 

Не пізніше як 
за 9 днів до 
дня виборів 

19.10.2012 р. 

9. Внесення змін до 
попереднього списку виборців 
за рішеннями суду 

п. 11 ст. 40 
Закону 

Відділ ведення 
Державного 
реєстру виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Не пізніше як 
за 5 днів до 
дня виборів 

23.10.2012 р. 

10. Подання заяв членами 
окружної виборчої комісії та 
дільничних виборчих комісій 
про тимчасову зміну місця 
голосування без зміни 
виборчої адреси 

п. 3 ст. 41 
Закону 

Відділ ведення 
Державного 
реєстру виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Не пізніше як 
за 5 днів до 
дня виборів 

23.10.2012 р. 

11. Надання уточнених списків 
виборців дільничним 
виборчим комісіям 

п. 6 ст. 41 
Закону 

відділ ведення 
Державного 
реєстру виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Не пізніше як 
за 2 дні до 
дня виборів 

26.10.2012 р. 



  

12. Вибори народних депутатів 
України  

п. 1 ст. 16 
Закону 

Коростенська 
міська рада, відділ 
ведення 
Державного 
реєстру виборців 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Остання 
неділя 
жовтня 
п’ятого року 
повноважень 
Верховної 
Ради України 

28.10.2012 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                    А.В.Охрімчук 
 
                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                        Додаток № 2 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                             від  14.03.2012 № 95 
 

 
СКЛАД 

міської робочої  групи зі сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних 
держав, міжнародних організацій, які прибуватимуть до міста Коростеня 

 для спостереження за процесом підготовки та проведення чергових виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року 

 
 
         Охрімчук А.В. 
 

- керуючий  справами  виконкому, керівник групи 
 

        Ходаківський В.В. - секретар  міської ради, заступник керівника групи 
 

         Вигівський В.В. - перший заступник міського голови, заступник керівника групи 

        Ясинецький О.А. - заступник міського голови, заступник керівника групи 

        Якубовський Л.П. -  заступник міського голови, заступник керівника групи 

        Дзига О.О.  -  заступник міського голови, заступник керівника групи 

        Чижевська Н.М. - головний спеціаліст відділу інформаційно-консультативного 
забезпечення, секретар робочої групи 

 
                                                     Члени  робочої  групи : 
 
        Пасічник- 

Прокопенко І.І. 
- начальник відділу  з  питань  внутрішньої  політики, 
організаційної роботи  та  контролю 

  Гераймович С.О. - начальник відділу інформаційно-консультативного 
забезпечення 

        Джус С.В. начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 
        Обиход О.М. - головний спеціаліст відділу внутрішньої політики, 

організаційної роботи та контролю 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                А.В.Охрімчук 
 

 
 
 



  

                                                                                                                           Додаток № 3 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                             від   14.03.2012 № 95 
 

                                                      НОРМАТИВНІ  ВИМОГИ  
                               до приміщень окружної і дільничних виборчих комісій 

   з виборів народних депутатів України 
 

1. Приміщення, що надаються окружній та дільничним виборчим комісіям для забезпечення 
їх роботи, мають відповідати таким вимогам:  

Розмір приміщення (кв. м)  
Назва виборчої 

комісії  
Кількість робочих 

кімнат  
робоча кімната  приміщення  

для засідань  

Окружна 3  не менше 20  не менше 80  

Дільнична  не менше 2  не менше 20  не менше 50 

 

Приміщення окружної виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як 4 телефонними 
лініями з окремими телефонними номерами, а дільничні виборчі комісії - не менш як 1 
телефонною лінією.  

2. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, 
розташованих як правило, на перших поверхах будівель 

3. Приміщення для голосування мають бути придатними для облаштування кабін для 
таємного голосування, встановлення виборчих скриньок з урахуванням встановлених 
нормативів, а розміщення обладнання в них повинно забезпечувати, щоб місця видачі 
виборчих бюлетенів, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки 
знаходилися  у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які мають право бути 
присутніми в приміщенні для голосування. 

Розміри приміщень для голосування:  

Вид виборчої дільниці  Кількість виборців  Розмір приміщення (кв. м)  

Мала  до 500  від 50  

Середня  від 500 до 1500  від 75  

Велика  понад 1500  від 90  

4.  Приміщення окружної і дільничних виборчих комісій для забезпечення їх роботи та 
приміщення для голосування повинні відповідати вимогам щодо санітарних і технічних 
норм, встановлених законодавством України, а також забезпечені електропостачанням, 
засобами протипожежної безпеки. 



  

5. Приміщення для голосування повинні відповідати потребам громадян з обмеженими 
фіізичними можливостями, зокрема бути оснащені пандусом, мати безперешкодний вхід і 
вихід з нього.  

6. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія, і приміщення для 
голосування, як правило, повинні знаходитися в одній будівлі. 

7.  Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий 
доступ для членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні 
для голосування. 

8. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею за 
погодженням з окружною виборчою комісією, яка утворює виборчу дільницю, приміщення 
для голосування на відповідній виборчій дільниці можуть, як виняток, надаватися меншого 
розміру, але не більше ніж на 50 відсотків. 

9. На одній виборчій дільниці облаштовується лише одне приміщення для голосування. 

10. У приміщеннях для голосування обладнуються кабіни для таємного голосування та 
визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. 

11. Для забезпечення голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями в 
приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з 
шириною входу до неї 110 см, всередині якої встановлюється столик або поличка висотою не 
більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування інвалідного 
візка. 

 12. На будинку, де розміщується таке приміщення, встановлюється Державний Прапор 
України. 

 13. Приміщення дільничної виборчої комісії, спеціальної виборчої дільниці та приміщення 
для голосування на цій дільниці повинні мати відкритий доступ для осіб, які відповідно до 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" мають право бути присутніми на 
засіданнях дільничної виборчої комісії та під час голосування і підрахунку голосів виборців. 

 

ПЕРЕЛІК І НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
окружної та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 

транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою 
1. Матеріальні цінності, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування:  

окружній виборчій комісії  

Державний Прапор України  - 1;   

легковий автомобіль  - 1;  

письмові столи  - не менше 7;  

стільці  - не менше 50;  

телефонні апарати   - не менше 3;  



  

факсовий апарат  - 1;  

копіювальний апарат - 1;  

комп'ютери з оптичним дисководом та можливістю 
запису (CD/ DWD-RW)  - не менше 2;  

принтер  - 1;  

сейф або металева шафа для зберігання виборчої 
документації  - 1;  

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)  - 1 комплект;  

медична аптечка  - 1 комплект;  

засоби протипожежної безпеки   - 1 комплект;  

стенд для розміщення офіційних матеріалів -1 

дільничній виборчій комісії 

Державний Прапор України  - 1;   

легковий автомобіль  - 1;  

письмові столи   - не менше 7;  

стільці:   

 ( для великої виборчої дільниці – 
не менше 40, середньої виборчої 
дільниці – не менше 33, малої 
виборчої дільниці – не менше 28; 

телефонні апарати   - не менше 2;  

сейф або металева шафа для зберігання виборчої 
документації  - 1;  

принтер   - 1;  

комп’ютер  - 1; 

 столи для видачі бюлетенів під час голосування в день 
виборів   

- із розрахунку 2 столи на 500 
виборців;  

стенди для розміщення офіційних матеріалів   - 1;  

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)  - 1 комплект;  



  

медична аптечка  - 1 комплект;  

засоби протипожежної безпеки   - 1 комплект.  

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                       А.В.  Охрімчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                                                                                                                            Додаток № 4 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                        від  14.03.2012 р.     № 95 
 

Склад робочої групи 
 по підготовці приміщень виборчих дільниць для проведення чергових 

 виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 
№п/п П.І.Б., посада 

відповідального за 
групу виборчих 
дільниць 

П.І.Б., посада члена 
робочої групи, 
відповідального за 
підготовку виборчої 
дільниці 

Контактний 
телефон 

Закріплена 
виборча дільниця, 

адреса виборчої 
дільниці та номер 

1. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Дубінчук В.П., 
директор міського 
будинку культури 

т.4-23-14 
 

Приміщення 
окружної виборчої 
комісії. 
Міський будинок 
культури, вул. 
Грушевського, 3 

2. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Войтюк Р.Л., головний 
спеціаліст, 
юрисконсульт 
юридичного відділу 
виконавчого комітету 

т. 4-31-32  
 

Виборча дільниця 
№1  
Їдальня КВК №71 
Білокоровічське 
шосе,4 

3. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Рибкін В.О, заступник 
начальника управління 
економіки  
Солод С.В., головний 
спеціаліст відділу 
місцевого економічного 
розвитку  

т.9-65-69 
 
 
 
 
т. 5-02-44 

Виборча дільниця 
№2  
Адмінбудинок ПАТ  
«Янтар», 
вул.Житомирська,2 

4. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Зінюк О.А., начальник 
інспекції з благоустрою 
міста при УЖКГ 
Кривуля В.С. головний 
спеціаліст УЖКГ 

т. 9-62-75 
 
 
т.9-63-68 
 

Виборча дільниця 
№3 
Гуртожиток УВП 
УТОС, вул. Шолом -
Алейхема,70а 

5. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 
 

Краснокутська А.В., 
начальник  відділу 
освіти 
 Шахрай О.В., головний 
спеціаліст  відділу 
освіти 

т.9-61-91 
 
 
т. 9-62-79 

Виборча дільниця № 
4 Загальноосвітня 
школа №10, 
вул.Мельника,9 

6. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Кутишенко Н.П., 
начальник юридичного 
відділу УПСЗН  
 

т.4-41-24  
 

Виборча дільниця 
№5 
 Адмінбудинок 
комунальної 
установи 
Коростенський 
геріатричний 
пансіонат для 
ветеранів війни та 
праці 
вул.Котовського,81 



  

7. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Охрименко Г.О., 
начальник загального 
відділу виконавчого 
комітету  
Усюк Н.В., головний 
спеціаліст загального 
відділу виконавчого 
комітету  

т.9-64-37  
 
 
 
т.9-64-37 
 

Виборча дільниця 
№6 
Загальноосвітня 
школа № 11, 
вул.Грушевського, 
66 

8. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Микитчук О.Ф., 
директор ЦССДМ 
Микитчук Н.В., 
головний спеціаліст 
відділу приватизації 
міської комунальної 
власності 
  

т. 4-79-07 
 
т. 9-65-69 
 
 

Виборча дільниця 
№7 
Будинок культури  
УВП УТОС, вул. 
Шолом -
Алейхема,36 

9. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Вакульчук С.М., 
головний спеціаліст 
юридичного відділу 
виконавчого комітету,  
 

т.9-61-35 Виборча дільниця 
№8 
Загальноосвітня 
школа №1, 
вул.Котовського,24 

10. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Фіцай Н.М., начальник 
служби у справах дітей  
Федорець О.Ю., 
провідний спеціаліст 
сектору з опіки та 
піклування 

т.4-22-39 
 
т.4-22-39 
 

Виборча дільниця 
№9 
ПТУ-16, 
вул.Грушевського, 
24/1 

11. Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Кобилінський В.А., 
головний спеціаліст 
відділу освіти  
Зубрицька О.О., 
головний спеціаліст 
відділу освіти 

т.9-61-49 
 
 
т.9-61-49 

Виборча дільниця 
№10 
Загальноосвітня 
школа №3, 
вул.Древлянська,20 

12. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

Міхалєва О.А., 
головний спеціаліст 
відділу у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
Черняєва С.В., 
завідувач методичним 
кабенетом відділу 
освіти  

т. 4-21-03 
 
 
 
 
т. 4-44-42 
 

Виборча дільниця 
№11 
Загальноосвітня 
школа №7 
вул.Крупської,1 

13. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

Бошаков О.Г., 
начальник відділу з НС   
 

т. 4-20-61 
 

Виборча дільниця 
№12 
Загальноосвітня 
школа №2,  
вул.1 Травня,2 

14. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

Бошакова Н.Р., 
начальник архівного 
відділу    
 

т.4-30-73 Виборча дільниця 
№13 
Загальноосвітня 
школа №2,  
вул. 1 Травня, 2 



  

15. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

Мартинюк В.М. 
начальник УЖКГ  
Пашинська О.С., 
заступник начальника 
УЖКГ  
 

т.9-61-19  
 
т. 4-25-38 
 

Виборча дільниця 
№14 
Приміщення їдальні 
вул.Південна,12а 

16. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

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

т. 9-62-75 Виборча дільниця 
№15 
НВК «Дитячий 
садок-школа-
гімназія» №12, 
вул.Київська,4 

17. Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

Заєць М.В., головний 
спеціаліст відділу з НС  

т.4-10-48 Виборча дільниця 
№16 
НВК «Дитячий 
садок-школа-
гімназія» №12, 
вул.Київська,4 

18. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Козаченко О.О., 
головний спеціаліст 
відділу культури та 
туризму  
 

т.9-65-06 Виборча дільниця 
№17 
Районний Будинок 
культури, 
вул.І.Франка,4 

19. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Грива Н.Д., заступник 
начальника УПСЗН  
 

т. 4-41-24 Виборча дільниця 
№18 
Будинок науки і 
техніки, 
вул.Кірова,38/2 

20. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Мовчанюк В.М., 
головний спеціаліст по 
захисту прав 
споживачів  
 

т.4-31-32 Виборча дільниця 
№19 
Адмінбудинок 
дистанції колії, 
вул.Табукашвілі,24 

21. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Вознюк Т.О., начальник 
відділу управління 
житловим фондом  
 

т.4-44-66 Виборча дільниця 
№20 
Загальноосвітня 
школа №9, 
вул.Кірова,62 

22. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Григорчук І.Л., 
начальник відділу у 
справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
Черних О.В. , головний 
спеціаліст відділу у 
справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та 
спорту 

 т.4-21-03 
 
 
 
 
 т. 4-21-03 
 

Виборча дільниця 
№21 
Адмінбудинок 
вагонного депо, вул. 
Горького, 29 

23. Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Білошицький О.П., 
головний спеціаліст 
УЖКГ 

 т. 9-61-19 Виборча дільниця 
№22 
Клуб БМЕУ -4, 
вул.Залізнична,3 



  

24. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 

Желєзко В.Д., головний 
спеціаліст з питань 
охорони пам’яток 
культури та історичної 
спадщини відділу 
культури та туризму 

т. 9-64-95  Виборча дільниця 
№23 
Загальноосвітня 
школа №8, 
вул.Залізнична,23 

25. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 
 

Заєць О.К., начальник 
відділу організаційного 
забезпечення діяльності 
міської ради 

т. 9-63-16 Виборча дільниця  
№ 24 
Міський ліцей, 
вул.Р.Люксембург,1
2 

26. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 
 

Тумаш С.П., начальник 
відділу архітектури 
містобудування та 
земельних ресурсів 

т. 4-22-54 Виборча дільниця 
№25 
Міський ліцей, 
вул.Р.Люксембург,1
2 

27. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 

Жилін О.В., начальник 
управління економіки 
Безпалько В.П., 
начальник відділу 
торгівлі та побутового 
обслуговування 
Лискова Н.А., 
начальник відділу 
місцевого економічного 
розвитку управління 
економіки  

т.5-01-44 
 
т. 4-20-15 
 
 
 
т. 4-10-20 
 
 

Виборча дільниця 
№26 
ПАТ «Жовтнева 
кузня», 
вул.Жовтнева,1 

28. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 

Чуб В.В., головний 
спеціаліст відділу 
доходів фінансового 
управління 
 Березюк С.В., головний 
спеціаліст відділу 
доходів фінансового 
управління 

т. 9-61-86 
 
 
 
т. 9-61-86 

Виборча дільниця 
 № 27 
Загальноосвітня 
школа №5, 
вул.Островського,4 

29. Ходаківський В.В., 
секретар міської ради 
т. 4-30-31 

Копишинський А.Д., 
начальник відділу 
фінансово- 
господарської 
діяльності – головний 
бухгалтер фінансового 
управління  
Онищук А.М., головний 
спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового 
управління  

т. 4-33-13 
 
 
 
 
 
 
т. 4-31-09 

Виборча дільниця 
№28 
Загальноосвітня 
школа №5, 
вул.Островського,4 

30. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Сидоренко І.М., 
головний спеціаліст 
відділу соціального 
захисту потерпілих від 
аварії на ЧАЕС УПСЗН  

т.4-10-48 Виборча дільниця 
№29 
Клуб – філіал №2 
міського будинку 
культури, 
вул.Каштанова,1 



  

31. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Чернишенко В.І., 
головний спеціаліст 
відділу з НС  

т.4-10-48 Виборча дільниця 
№30 
Загальноосвітня 
школа №13, 
вул.Селезньова,99 

32. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Волківський М.М., 
головний спеціаліст 
служби у справах дітей 

т.4-22-39 Виборча дільниця 
№31 
Адмінбудинок 
ст.Коростень-
Житомирський 

33. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Щербанюк Л.П., 
начальник фінансового 
управління  
Никончук С.П., 
головний спеціаліст 
бюджетного відділу 
фінансового управління  

т. 4-10-65 
 
 
т. 4-31-09 

Виборча дільниця 
№32 
Клуб-філіал №1 
міського будинку 
культури,  
вул.Проліскова,18  

34. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови т.4-10-53, 
 

Пашинська А.В., 
провідний спеціаліст 
ЦСССДМ  
 

т. 4-79-07 
 

Виборча дільниця 
№33 
Центральна міська 
лікарня,  
вул.Семашка,8 

35. Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови т.4-10-53, 
 

Іванова Р.А., начальник 
відділу кадрів та 
режимно-секретної 
служби  
 

т. 4-10-92 Виборча дільниця 
№34 
Відділкова лікарня 
ст. Коростень, 
вул.Жмаченка,46 

36. Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Заступник начальника 
КВК №71 
Невмержицький В.В. 

т. 4-69-97  Виборча дільниця 
№35 
КВК №71, вул. 
Білокоровічське 
шосе, 4 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                       А.В. Охрімчук 

   
 

 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток № 5 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                                             від   14.03.2012        № 95 
Перелік 

 закріплення центрів виборчих дільниць за базовими підприємствами, відповідальними членами робочої групи 
 

№ 
виборчої 
дільниці  

П.І.Б., посада члена 
робочої групи 

відповідального за 
сектор дільниць, 

контактний телефон 

Об’єкт центру дільниці, адреса Базові підприємств, установи, 
організації, керівник 

П.І.Б., посада члена робочої групи відповідального за 
підготовку приміщення центру виборчої дільниці, 

контактний телефон 

 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Приміщення окружної 
виборчої комісії. 
Міський будинок культури, 
вул. Грушевського, 3 

Міський будинок культури 
(Дубінчук В.П.), виконавчий 
комітет Коростенської 
міської ради 

Дубінчук В.П., директор міського будинку 
культури, р.4-23-14 
 

1 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Їдальня КВК №71 
Білокоровічське шосе,4 

КВК №71 (Нікітчук О.О.)   Войтюк Р.Л., головний спеціаліст, юрисконсульт 
юридичного відділу, т. 4-31-32  
 

2 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

Адмінбудинок ПАТ 
«Коростенський завод 
“Янтар”, 
вул.Житомирська,2 

ПАТ «Коростенський завод 
“Янтар” (Сергієнко А.П.), 
Коростенське  УЕГГ  ПАТ 
“Житомиргаз” 
(Андросович С.М.) 

Рибкін В.О, заступник начальника управління 
економіки, т.9-65-69  
Солод С.В., головний спеціаліст відділу місцевого 
економічного розвитку, т. 5-02-44 
 
 

3 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 
 

Гуртожиток УВП УТОС, 
вул. Шолом -Алейхема,70а 

КП “Водоканал” 
(Чиркін О.М.),  
КВЖРЕП № 1 
(Журавський Й.З.) 

Зінюк О.А., начальник інспекції з благоустрою 
міста при УЖКГ, т. 9-62-75 
Кривуля В.С. головний спеціаліст УЖКГ,  
т.9-63-68 

4 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 
 

Загальноосвітня школа 
№10, вул.Мельника,9 

ЗОШ №10 ( Демчук Л.С.),  
КП “Коростеньхарч” 
(Присяжний О.М.) 

Краснокутська А.В., начальник  відділу освіти, 
 т.9-61-91  
Шахрай О.В., головний спеціаліст  відділу освіти 
т. 9-62-79 



  
5 Дзига О.О. 

заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Адмінбудинок комунальної 
установи Коростенський 
геріатричний пансіонат для 
ветеранів війни та праці 
вул.Котовського,81 

КУ Коростенський 
геріатричний пансіонат для 
ветеранів війни та праці 
(Шишук Я.О.) 
КУ Територіальний центр 
соціального обслуговування  
(Шишук І.Я.) 

Кутишенко Н.П., начальник юридичного відділу 
УПСЗН, т.4-41-24  
 
 

6 Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 
 

Загальноосвітня школа 
№11, вул.Грушевського,66 

ЗОШ №11 (Дубінчук Д.М.), 
 ПАТ «Коростенський 
хлібозавод» (Торяник О.П.) 

Охрименко Г.О., начальник загального відділу,  
т.9-64-37  
Усюк Н.В., головний спеціаліст загального відділу, 
т.9-64-37  

7 Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Будинок культури  
УВП УТОС, вул. Шолом -
Алейхема,36 

УВП УТОС (Жидких С.С.) Микитчук О.Ф., директор ЦССДМ, т. 4-79-07 
Микитчук Н.В., головний спеціаліст відділу 
приватизації міської комунальної власності, 
 т. 9-65-69 

8 Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Загальноосвітня школа №1, 
вул.Котовського,24 

ЗОШ №1 
( Соколовський С.С.),  
ПрАТ «Коростенський завод 
ЗБШ» (Куницький В.І.) 
 

Вакульчук С.М., головний спеціаліст юридичного  
відділу, т.9-61-35  
 

9 Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

ПТУ-16, 
вул.Грушевського,24/1 

ПТУ-16 (Синицький О.П.), 
міська гімназія  
(Бубенко І.М.),  
ПВНЗ ТСОУ 
«Коростенський технічний 
коледж» (Сігачов В.В.) 
 

Фіцай Н.М., начальник служби у справах дітей,  
т.4-22-39 
Федорець О.Ю., провідний спеціаліст сектору з 
опіки та піклування 
т.4-22-39 

10 Дзига О.О. 
заступник міського 
голови, 
т.4-31-84 

Загальноосвітня школа №3, 
вул.Древлянська,20 

ЗОШ №3 (Туровський І.М.),  
КП “Теплозабезпечення” 
( Барановська Т.М.) 
 

Кобилінський В.А., головний спеціаліст відділу 
освіти, т.9-61-49  
Зубрицька О.О., головний спеціаліст відділу освіти 

11 Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

Загальноосвітня школа №7 
вул.Крупської,1 

Коростенський міський 
центр зайнятості 
(Харакоз Н.В.), 
 ЗОШ №7 (Корбут С.В.) 
 

Міхалєва О.А., головний спеціаліст відділу у 
справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
т. 4-21-03 
Черняєва С.В., завідувач методичним кабенетом 
відділу освіти, 4-44-42 



  
12 Вигівський В.В., 

перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

Загальноосвітня школа №2,  
вул.1 Травня,2 

КВГП (Городничий П.О.), 
ЗОШ №2 (Кузнецова О.В.) 

Бошаков О.Г., начальник відділу з НС,  т. 4-20-61 
 
 

13 Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

Загальноосвітня школа №2,  
вул. 1 Травня, 2 

ЗОШ №2 (Кузнецова О.В.), 
МБТІ (Кудринська К.С.), 
Коростенське управління 
державної казначейської 
служби України у 
Житомирській області  
(Орищенко П.П.) 

Бошакова Н.Р., начальник архівного відділу,    
т.4-30-73 

14 Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

Приміщення їдальні 
вул.Південна,12а 

ПАТ “Коростенький 
машинобудівний 
завод”(Ломакін А.І.), 
ВАТ «Коростенський 
кар’єр»(Онопрієнко М.О.), 
КВЖРЕП № 3 
 (Волківський С.В.) 

Мартинюк В.М. начальник УЖКГ,  
т.9-61-19  
Пашинська О.С., заступник начальника УЖКГ,  
т. 4-25-38 

15 Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 
 

НВК «Дитячий садок-
школа-гімназія» №12, 
вул.Київська,4 

Державне підприємство 
«Коростенське 
лісомисливське 
господарство» (Галич М.Д.), 
ПрАТ «Інтертайл» 
 (Бугло І.М.),  
НВК №12 (Нижник Г.П.)  

Мельниченко О.П., заступник начальника відділу 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів  
т. 9-62-75  
 

16 Вигівський В.В., 
перший заступник 
міського голови 
т.9-65-24 

НВК «Дитячий садок-
школа-гімназія» №12, 
вул.Київська,4 

Обласний міжрайонний 
діагностичний центр у м. 
Коростені Житомирської 
обласної ради 
 (Чорний С.А.), 
 ЗАТ «Трубосталь» 
(Гавриленко С.О.),  
НВК №12 (Нижник Г.П.) 

Заєць М.В., головний спеціаліст відділу з НС, 
 т.4-47-27 

17 Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Районний Будинок 
культури, вул.І.Франка,4 

Районний будинок культури 
( Соколовський А.А.), 
КВЖРЕП №2  
(Ананченко П.П.) 

Козаченко О.О., головний спеціаліст відділу 
культури та туризму, т.9-65-06  
  



  
18 Якубовський Л.П., 

заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Будинок науки і техніки, 
вул.Кірова,38/2 

Відокремлений підрозділ 
Коростенська дирекція 
залізничних перевезень 
ДТГО «Південно-Західна 
залізниця» (Яременко В.В.), 
будинок науки і техніки 
(Шишкіна В.С.) 

Грива Н.Д., заступник начальника УПСЗН,  
т. 4-41-24 

19 Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Адмінбудинок дистанції 
колії, вул.Табукашвілі,24 

Коростенська дистанція 
колії (Невмержицький О.І.), 
КМС-122  
(Кондратюк М.Ф.),  
ЕП – 647 (Данюк М.М.) 

Мовчанюк В.М., головний спеціаліст по захисту 
прав споживачів, т.4-31-32 
 

20 Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Загальноосвітня школа №9, 
вул.Кірова,62 

Коростенська дистанція 
сигналізації та зв’язку ДТГО 
Південно-Зхідна залізниця 
(Абрамович В.С.), 
ЗОШ №9 (Бондарчук М.С.) 

Вознюк Т.О., начальник відділу управління 
житловим фондом, т.4-44-66 
 

21 Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Адмінбудинок вагонного 
депо, вул. Горького, 29 

Вагонне депо Коростень 
(Бойковський А.М.) 

Григорчук І.Л., начальник відділу у справах сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту, т.4-21-03 
Черних О.В. , головний спеціаліст відділу у справах 
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, 
 т. 4-21-03 

22 Якубовський Л.П., 
заступник міського 
голови, т.4-23-38 

Клуб БМЕУ -4, 
вул.Залізнична,3 

БМЕУ-4 (Яценко С.І.),  
Коростенська дистанція 
захисних лісонасаджень 
Південно-Західної залізниці 
(Бовсунівський В.О.) 

Білошицький О.П., головний спеціаліст УЖКГ, 
 т. 9-61-19 

23 Ходаківський В.В., 
секретар міської 
ради т. 4-30-31 

Загальноосвітня школа №8, 
вул.Залізнична,23 

Локомотивне депо 
ст. Коростень  
(Стадченко М.С.), 
 ЗОШ №8 (Котлярчук О.М.) 

Желєзко В.Д., головний спеціаліст з питань 
охорони пам’яток культури та історичної спадщини 
відділу культури та туризму, т. 9-64-95  

24 Ходаківський В.В., 
секретар міської 
ради т. 4-30-31 

Міський ліцей, 
вул.Р.Люксембург,12 

Міський ліцей  
(Кульбіда Н.Л.) 

Заєць О.К., начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради, т. 9-63-16 

25. Ходаківський В.В., 
секретар міської 
ради т. 4-30-31 

Міський ліцей, 
вул.Р.Люксембург,12 

Міський ліцей  
(Кульбіда Н.Л.) 

Тумаш С.П., начальник відділу архітектури 
містобудування та земельних ресурсів, т. 4-22-54 



  
26 Ходаківський В.В., 

секретар міської 
ради т. 4-30-31 

ПАТ «Жовтнева кузня», 
вул.Жовтнева,1 

ПАТ «Коростенський 
м’ясокомбінат» 
(Галецький І.І.),   
ТОВ «Коростенський 
індустріальний парк» 
(Герасимчук Л.В.), 
ТОВ  “Автосвіт ЛТД” 
(Максименко І.С.), 
ПАТ «Жовтнева кузня» 
(Поврознік І.В.), 
Коростенський завод МДФ 
(Тарнавський М.М.) 

Жилін О.В., начальник управління економіки, 
т.5-01-44 
Безпалько В.П., начальник відділу торгівлі та 
побутового обслуговування, т. 4-20-15 
Лискова Н.А., начальник відділу місцевого 
економічного розвитку управління економіки, 
 т. 4-10-20 

27 Ходаківський В.В., 
секретар міської 
ради т. 4-30-31 

Загальноосвітня школа №5, 
вул.Островського,4 

Коростенський РЕМ 
(Солтис А.В.), ТДВ 
“Комбінат хлібопродуктів” 
(Дідківський Л.М.), 
ЗОШ №5 (Волківська Л.М.)  

Чуб В.В., головний спеціаліст відділу доходів 
фінансового управління, т. 9-61-86 
Березюк С.В., головний спеціаліст відділу доходів 
фінансового управління, т. 9-61-86 
 

28 Ходаківський В.В., 
секретар міської 
ради т. 4-30-31 

Загальноосвітня школа №5, 
вул.Островського,4 

Коростенський РЕМ 
(Солтис А.В.), Коростенське 
виробниче торгівельно-
заготівельне підприємство 
(Михайлов М.О.), 
ТДВ “Комбінат 
хлібопродуктів” 
(Дідківський Л.М.), 
ЗОШ №5 (Волківська Л.М.)  

Копишинський А.Д., начальник відділу фінансово- 
господарської діяльності – головний бухгалтер 
фінансового управління, т. 4-33-13  
Онищук А.М., головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління, т. 4-31-09 

29 Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Клуб – філіал №2 міського 
будинку культури, 
вул.Каштанова,1 

ПАТ «Коростенський 
щебзавод» (Конончук В.А.), 
відділ освіти 
(Краснокутська А.В.) 
ПП «Житловий сервіс №5» 
(Воробієнко М.І.) 

Сидоренко І.М., головний спеціаліст відділу 
соціального захисту потерпілих від аварії на ЧАЕС 
УПСЗН, т.4-10-48 

30 Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Загальноосвітня школа 
№13, вул.Селезньова,99 

ПАТ «Коростенський 
Шляхзалізобетон» 
(Шуляренко О.В.),  
 ЗОШ №13  
(Волошенко В.М.) 

Чернишенко В.І., головний спеціаліст відділу з НС, 
т.4-10-48 



  
31 Ясинецький О.А., 

заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Адмінбудинок 
ст.Коростень-
Житомирський 

ст. Коростень (Мазур О.М.),  
ст. Коростень-
Житомирський 
(Семенко О.О.) 

Волківський М.М., головний спеціаліст служби у 
справах дітей, т.4-22-39 

32 Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови, т.4-10-53 

Клуб-філіал №1 міського 
будинку культури,  
вул.Проліскова,18  

Відділ культури і туризму 
виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
(Беркович Л.П.), 
Коростенська 
дистанція 
електропостачання 
(Жубінський Ю.Ф.) 
Жмеринська механізована 
дистанція вантажно-
розвантажувальних робіт 
Коростенської дирекції 
залізничних перевезень 
(Чайковський О.В.) 

Щербанюк Л.П., начальник фінансового 
управління, 4-10-65 
Никончук С.П., головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління, т. 4-31-09 

33 Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови т.4-10-53, 
 

Центральна міська лікарня,  
вул.Семашка,8 

Центральна міська лікарня 
(Гордійчук В.П.) 

Пашинська А.В., провідний спеціаліст ЦСССДМ,  
т. 4-79-07 
 

34 Ясинецький О.А., 
заступник міського 
голови т.4-10-53, 
 

Відділкова лікарня ст. 
Коростень, 
вул.Жмаченка,46 

Відділкова лікарня 
ст.Коростень 
(Железнякова А.В.) 

Іванова Р.А., начальник відділу кадрів та режимно-
секретної служби, т. 4-10-92  
 

35 Охрімчук А.В., 
керуючий справами 
виконкому, голова 
робочої групи 
т.9-63-79 

КВК №71, вул. 
Білокоровічське шосе, 4 

КВК-71(Нікітчук О.О.) Заступник начальника КВК №71 
Невмержицький В.В., т. 4-69-97 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                  А.В.Охрімчук 


