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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання позачергової третьої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

14.01.2021 року 
Зал засідань міської ради. 

 
Усього обрано депутатів – 38 депутата 

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні позачергової 3 сесії міської 

ради (додається) 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=EJZCwWk_P1w 

 
Позачергову третю сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський 

голова Москаленко В.В. 
В роботі сесії взяв участь Народний депутат України Арешонков В.Ю., депутат 

Житомирської обласної ради Нагорняк В.В. 
 
Згідно Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання та рішення міської 

ради від 24.12.20р. №80 на сесії працює постійна лічильна комісія у складі трьох депутатів:  
1.Гурінчук Андрій Вікторович  
2.Заєць Микола Анатолійович  
3.Козак Юлія Володимирівна  
 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії за основу. 
 
1.Про звернення депутатів  Коростенської міської ради VIII скликання до Президента 
України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення зростання 
тарифів 
 
2. Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – проєкт рішення «Про внесення змін до структури 
виконавчих органів міської ради» знімається . 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 37,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до порядку денного сесії  
 
ВИСТУПИЛИ: Заєць М.А. запропонував включити питання «Про звернення депутатів 
Коростенської міської ради VIII скликання, щодо стабілізації ситуації, що виникла на ПрАТ 
«Коростенський завод ЗБШ». 
 
 
Ярошевець С.В. запропонував включити до порядку денного питання: 
 
 Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 січня 2021 року в дію 
підвищеного тарифу для населення на теплову енергію та послуги з постачання теплової 
енергії КП Теплозабезпечення Коростенської міської ради. 
 Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 січня 2021 року в дію 
підвищеного тарифу для населення на централізоване водопостачання та водовідведення КП 
Водоканал Коростенської міської ради. 
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Єсін І.В. проінформував, що дані два проєкти рішень розглядались на засіданні постійної 
комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності сьогодні  14.01.21р., комісія не 
рекомендувала виносити дані проєкти на позачергову 3 сесію міської ради. 
 
Науменко В.А. запропонував розглянути дані проєкти рішень з голосу. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
 
Пропозиція депутата Зайця М.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30,  «Проти» - 7, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
 
Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 січня 2021 року в дію підвищеного 
тарифу для населення на теплову енергію… (пропозиція депутата Науменко В.А.) 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 13,  «Проти» - 13, «Утримались» - 9.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте 
 
Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 січня 2021 року в дію підвищеного 
тарифу для населення на централізоване водопостачання та водовідведення КП Водоканал 
Коростенської міської ради. (пропозиція депутата Науменко В.А.) 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 10,  «Проти» - 14, «Утримались» - 12.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте 

 
Про затвердження порядку денного в цілому.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 1, «Утримались» - 6.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 

 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По питаннях порядку денного: по питаннях порядку денного сесії надати до 7 хв., для 
виступаючих  до 5 хв; для інших питань сесії та для повторних виступів відвести до  2 хв. 
Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. проінформував щодо ситуації, що склалася, із 

зростанням цін на постачання та розподіл електричної енергії та 
природного газу. Також надійшли звернення депутатських фракцій 
«Батьківщина», «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», 
«Радикальна партія Олега Ляшка» щодо скликання позачергової сесії. 
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1.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів  Коростенської міської ради VIII скликання 
до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення зростання тарифів 
 

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

Вигівський В.В. 
Науменко В.А. 
Вигівський В.В. 
Науменко В.А. 
Вигівський В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Дідківський В.М. 
Вигівський В.В. 
Дідківський В.М. 
Вигівський В.В. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Вигівський В.В. 
Скляревська К.Л. 
Москаленко В.В. 
 
Філін Е.В. – мешканець міста, правозахисник, запропонував 
долучити до звернення пропозиції громади: 
-встановити вартість на комунальні тарифи 15% від сукупного доходу 
населення; 
-скасувати та відмінити таке поняття як транспортування газу; 
-провести аудит комунальних послуг; 
-створити комісію з залученням громадян, котрі зможуть 
контролювати проведення даних аудитів. 
-повернути у комунальну власність газові мережі, електричні мережі. 
 
Москаленко В.В. 
Зіміна Т. – пенсіонерка, мешканка міста 
Москаленко В.В. 
Вигівський В.В. 
Москаленко В.В. 
 
Арешонков В.Ю. проінформував щодо актуального питання 
підвищення тарифів на комунальні послуги, яке сколихнуло всю 
Україну та з приводу нагального вирішення якого було скликано 
оперативну нараду у Верховній Раді. Це значне підвищення ціни 
енергоносіїв. Роз’яснив позицію Голови Верховної Ради та керівників 
депутатських фракцій і груп, які брали участь у нараді та на якій він 
був присутній як представник групи "Довіра". Ще раз підкреслив: за 
тарифну політику в країні відповідає уряд та Регулятор НКРЄКП. 
Щодо останнього маємо величезні претензії стосовно підзвітності 
парламенту та його повноважень як таких. Власне, своєрідна 
"недоторканність" цього органу, яку в час його створення було 
забезпечено відповідними законодавчими нормами, зараз і є головною 
перешкодою для нас, парламентаріїв, у царині контролю за 
діяльністю Регулятора та конструктивної комунікації з ним. Зараз ми 
напрацьовуємо законодавчий акт, яким плануємо змінити 
повноваження цього регуляторного органу. Поряд із цим, вдалося 
домовитись з урядом про встановлення фіксованої ціни газу на рівні 
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до підняття тарифу. Ця робота буде продовжена. Прийнято рішення 
про звіт урядовців щодо нинішнього стану речей та подальшого 
формування тарифної політики. 
 
Васянович А.Ю. 
Арешонков В.Ю. 
Науменко В.А. 
Арешонков В.Ю. 
Недашківський А.М. 
Арешонков В.Ю. 
Москаленко В.В. 
Арешонков В.Ю. 
Мостівенко Т.А. 
Арешонков В.Ю. 
Васянович А.Ю. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Арешонков В.Ю. 
Стужук В.М. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Вигівський В.В. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 37, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

2.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання 
до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра України 
 

ДОПОВІДАЄ: Луцишин М.І.  – виконавчий директор Асоціації «Ради керівників» 
м.Коростень (зачитав текст звернення) 

ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. зачитав звернення від депутатів ПП «Наш край» в 
Коростенській міській раді (звернення додається) 
 
Головійчук О.С. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Ковальчук В.А. 
Москаленко В.В. 
Куницький В.І. 
Васянович А.Ю. 
Куницький В.І. 
Недашківський А.М. 
Куницький В.І. 
Кереселідже Т.В. 
Мостівенко Т.А. 
Науменко В.А. 
Арешонков В.Ю. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 6.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

3.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Науменка В.А. щодо створення 
тимчасової контрольної комісії з питань вивчення діяльності КВГП 
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Коростенської міської ради щодо захоронення відходів на території 
Коростенського полігону ТПВ 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


