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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання четвертої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

25.02.2021 року 
Зал засідань міської ради. 

 
Усього обрано депутатів – 38  

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 4 сесії міської ради 

(додається) 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=cHzVGScn0Tw&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=ibkRdltNX_g 
 

Четверту сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 
Москаленко В.В. 

В роботі сесії взяв участь депутати Житомирської обласної ради Нагорняк В.В., Торяник 
О.П., Костюшко І.В., депутат районної ради Грищенко С.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. 
 

Назва питання 
 

1.Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня 
за 2020 рік.                                                                          
 
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Коростеня за 12 місяців 
2020 року 
 
3.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Берестовецької сільської ради 
за 12 місяців  2020 року 
 
4.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Бехівської  сільської ради за 12 
місяців  2020 року 
 
5.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Васьковицької сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
6.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Дідковицької сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
7.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каленської  сільської ради за 12 
місяців  2020 року 
 
8.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Кожухівської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
9.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Малозубівщинської сільської 
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ради за 12 місяців  2020 року 
 
10.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Мединівської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
11.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Межиріцької сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
12.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Михайлівської сільської ради 
за 12 місяців  2020 року 
 
13.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Новаківської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
14.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Обиходівської сільської ради 
за 12 місяців  2020 року 
 
15.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Сарновицької сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
16.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Сингаївської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
17.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Стремигородської сільської 
ради за 12 місяців  2020 року 
 
18.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Ходаківської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
19.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Холосненської сільської ради 
за 12 місяців  2020 року 
 
20.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Хотинівської сільської ради за 
12 місяців  2020 року 
 
21.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  територіальної громади на  2021 
рік 
 
22.Про затвердження Положення про порядок  і нормативи відрахування до бюджету 
Коростенської міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними унітарними підприємствами 
 
23.Про внесення змін до Програми зайнятості населення Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 
 
24.Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу реалізації в 2020 році 
завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 
 
25.Про внесення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку міста 
Коростеня на 2020-2024 роки 
 
26. Про включення приміщення спортивного залу навчально-виховного комплексу „Школа-
гімназія” № 12 по вул. Київська, 4 в м. Коростені  до Переліку другого типу для передачі в 
оренду без проведення  аукціону  
 
27. Про включення обєктів до Переліку другого типу для передачі в оренду без проведення  
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аукціону .  
 
28. Про включення приміщень харчоблоків шкільних їдалень до Переліку другого типу для 
передачі  в оренду без проведення  аукціону  
 
29.Про передачу в оренду Комбінату громадського харчування  Коростенської 
райспоживспілки приміщень харчоблоків шкільних їдалень  без проведення  аукціону  
 
30.Про внесення змін до рішення Коростенської  міської  ради (друга  сесія  VII скликання)  
№ 41від 24.12.2020 року «Про затвердження переліку  об’єктів  комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2021 році» 
 
31. Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого майна та іншого 
індивідуально визначеного майна з комунальної власності  територіальної  громади  
Ушомирської  сільської  ради у  комунальну  власність  Коростенської  міської   
територіальної громади в особі Коростенської міської ради 
  
32.Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Коростенської  
міської  територіальної  громади майна,  встановленого  приватним    підприємством 
«Коростенський завод теплотехнічного обладнання» 
 
33.Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна   
 
34.Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» 
 
35.Про скасування рішення Коростенської міської  ради друга сесія VІІІ скликання) від 
24.12.2020р. № 44  «Про  затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального 
підприємства «Водоканал» 
 
36.Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального підприємства 
«Водоканал» 
 
37.Про затвердження передавальних  актів Берестовецької  сільської  ради (ЄДРПОУ 
04347893), Бехівської  сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької  сільської ради 
(ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської ради  (ЄДРПОУ 04347953), Каленської сільської 
ради  (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347976), 
Малозубівщинської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347427),  Мединівської    сільської ради  
(ЄДРПОУ  04348007),  Межиріцької сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  Михайлівської 
сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04348042), 
Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348059), Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  
04348094 ), Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  сільської 
ради (ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  04348148), Холосненської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154), Хотинівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що 
приєднуються шляхом  реорганізації до Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 13576977) 
 
38.Про заміну складу ліквідаційних комісій з ліквідації КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), 
КВЖРЕП №3 ( ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  (ЄДРПОУ 31012147) та створення єдиної 
ліквідаційної  комісії  з ліквідації  КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3 
(ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  (ЄДРПОУ 31012147) 
 
39.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних  осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 
юридичної особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 
04053507) в частині подачі документів для проведення державної реєстрації (або 
реєстраційних дій) 
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40.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних  осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 
юридичної особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 13576977) в частині подачі 
документів для проведення державної реєстрації (або реєстраційних дій) 
 
41.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» Васильчуку Віктору 
Борисовичу  
 
42.Про делегування прав представлення інтересів Коростенської міської територіальної 
громади при прийнятті співвласниками багатоквартирного будинку рішень щодо управління 
багатоквартирним будинком 
 
43. Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради Грозинського державного 
комунального підприємства, зміну його назви, внесення змін та затвердження Статуту в новій 
редакції 
 
44. Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради Комунального 
Михайлівського підприємства, зміну його назви, внесення змін та затвердження Статуту в 
новій редакції 
 
45.Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального  Коростенської міської 
територіальної громади на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ 
скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 
46.Про внесення змін до «Програми благоустрою Коростенської міської територіальної 
громади на 2018 - 2021 роки», затвердженої рішенням 18 сесії міської ради VIІ скликання від 
30.11.2017р. №888 (зі змінами) 
 
47. Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної власності 
Коростенської міської  територіальної громади  
      
48.Про внесення змін  до «Програма із  створення, розроблення містобудівної та проектної 
документації територій м.  Коростеня на період 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням  
тридцять п’ятої  сесії  Коростенської міської ради VIIскликання №1677 від 28.11.2019 року 
 
49.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
 
50.Про скасування рішення 22 сесії VII скликання Коростенської  міської ради від 24.05.2018 
р. №1080 «Про затвердження «Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коростень»  
 
51.Про затвердження оновленого складу комісії по нагородженню званням «Почесний 
громадянин міста Коростень» 
 
52. Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської ради 
 
53.Про створення юридичної особи публічного права – Управління земельних ресурсів та 
комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження 
положення про нього 
 
54.Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради.  
 
55.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 
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адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках 
реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів 
надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» 
 
56. Про затвердження п.5 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №54 від 
20.01.2021р.   «Про надання повноважень старостам Коростенської міської територіальної 
громади» та  утворення  віддалених робочих місць адміністраторів  Центру надання  
адміністративних  послуг виконавчого  комітету Коростенської міської ради в 
адміністративних будівлях 
 
57.Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
другої сесії Коростенської міської ради VIII скликання  від 24.12.2020 року №12 
 
58.Про затвердження нової редакції  Положення комунальної установи «Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Коростенської міської 
територіальної громади» 
 
59.Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  установи  
Територіальний  центр  соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг)  
Коростенської  міської територіальної громади 
 
60.Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Коростенської міської 
територіальної громади на 2017-2021 роки 
 
61.Про затвердження нової редакції  ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
62.Про затвердження нової редакції Положення КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ 
КУЛЬТУРИ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
63.Про перейменування Централізованої бібліотечної  истеми м.Коростеня в ПУБЛІЧНУ 
БІБЛІОТЕКУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ та затвердження  
нової редакції  Положення 
 
64.Про затвердження нової редакції Статуту КОРОСТЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ШКОЛИ 
МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ БІЛОШИЦЬКОГО 
 
65.Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання основних засобів з зарахуванням на позабалансовий рахунок 
 
66.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 
 
67.Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській 
міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VІІІ 
скликання Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р. 
 
68.Про затвердження Програми ,,Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 
2021-2025 роки 
 
69.Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я 
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на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 
70.Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростенській міській територіальній громаді на 
2021-2024 роки 
 
71.Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки 
 
72.Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного  підприємства 
«Коростенська  центральна  міська  лікарня Коростенської  міської  ради»   
 
73.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
звільнення від відшкодування оплати за спожиті комунальні послуги (теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення) та від сплати за використання холодильного, 
технологічного обладнання та інвентаря переможцями процедури закупівлі послуги з 
харчування учнів пільгових категорій, вихованців дошкільних підрозділів та дітей потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи (орендарями приміщень шкільних їдалень) закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади  
 
74. Про зміну засновника закладів освіти  Коростенської міської територіальної громади 
 
75.Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за депутатськими 
округами  
 
76.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII  скликання від 
08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності в 
місті Коростені  на  2021-2024 роки» 
 
77.Про створення спостережної ради при комунальному некомерційному  підприємстві 
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»  та затвердження її 
персонального складу 
 
78.Про зняття з контролю рішень  Коростенської міської ради 
 
79.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах міста Коростеня 
 
80.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок у 
власність громадянам  у межах міста Коростеня 
 
81.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок у 
власність громадянам  у межах приєднаних територій 
 
82.Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва, з подальшою передачею у власність 
 
83.Про розгляд заяв громадян (учасників АТО/ООС) про надання дозволу на розробку 
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у власність 
 
84.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Сергія Кемського, 148-А 
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міста Коростеня, в зв’язку з продажем житлового будинку 
 
85.Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
 
86.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  
 
87.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Горького, в районі 
пішохідного мосту, міста Коростеня, в зв’язку з добровільною відмовою  від права 
користування земельною ділянкою, право оренди на яку, придбано на ауціоні 
 
88.Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії Коростенської міської ради VІІІ 
скликання №110 від 24.12.2020 року «Про затвердження переліку земельних ділянок, які 
пропонуються виставити на земельні торги окремими лотами» зі змінами 
 
89.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
90.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки по вулиці Грушевського, 108-Б міста 
Коростеня 
 
91.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки   
 
92.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєкту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул..Каштанова, в районі будинку №15-а міста 
Коростеня у комунальну власність  
 
93.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєкту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул..Південній,14 міста Коростеня у комунальну 
власність  
 
94.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 
 
95.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки (кадастровий номер: 1822380900:03:000:0125) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами (11.01) за межами населених пунктів Коростенської міської 
територіальної громади 
 
96.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування Обслуговуючому кооперативу «Гаражний кооператив 
«Відбудовчий проїзд» 
 
97.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
 
98.Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність 
Коростенської  міської ради 
 
99.Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
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сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на земельних торгах 
окремими лотами, надання дозволу на складання документації із землеустрою 
 
100. Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин Коростенської міської 
територіальної громади на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії 
Коростенської міської ради VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року 
 
101.Про визнання державного акту на право постійного користування на землю 
Комунальному підприємству Теплозабезпечення такого, що втратив чинність 
 
102.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Базарна площа, 14 міста 
Коростеня, в зв’язку з продажем нежитлового приміщення 
 
103.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду власникам об’єктів 
нерухомого майна, розміщеного на них 
 
104.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
105.Про поновлення договорів сервітутного землекористування земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  
 
106.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12.10.2020 р. №89, 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Матвієнком А. М. 
 
107.Про створення Комісії по розподілу невитребуваних та нерозподілених  земельних часток 
(паїв) шляхом жеребкування. 
 
108.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди по вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до порядку денного сесії  
 
ВИСТУПИЛИ: Заєць М.А.  
 
 Про затвердження нової редакції статуту  Комунального  підприємства  «Коростенська 
центральна  міська аптека №1» Коростенської міської ради 
 
Лазаренко В.В. 
Заєць М.А. 
Олексійчук О.С. 
 
Ярошевець С.В. включити в порядок денний питання щодо заслуховування представників 
громадськості сіл Грозине, Сингаї за результатами громадського обговорення питання 
безконтрольного завезення «львівського сміття» на Коростенський полігон ТПВ, і розглянути 
дане питання першим в порядку денному.  
 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В.  
Вигівський В.В. 
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Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
 
Пропозиція депутата Зайця М.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
Пропозиція депутата Ярошевця С.В. «Про заслуховування звернення мешканців» 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 16,  «Проти» - 6, «Утримались» - 5.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте 
 
Про затвердження порядку денного в цілому.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 1, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 

 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного: заступнику міського голови Ясинецькому О.А. до 
30 хв.,  начальнику фінансового управління Мельниченко О.В до 25 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» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
1.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми економічного та соціального 

розвитку міста Коростеня за 2020 рік.                                                                         
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
 
(Виступ додається) 

ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. 
Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Вигівський В.В. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста 
Коростеня за 12 місяців 2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Єсін І.В. 

Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Берестовецької сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Бехівської  

сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Васьковицької сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Дідковицької сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Каленської  сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Кожухівської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Малозубівщинської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Мединівської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Межиріцької сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Михайлівської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Новаківської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Обиходівської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Сарновицької сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Сингаївської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 
Стремигородської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Ходаківської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Холосненської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Хотинівської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
21.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  

територіальної громади на  2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. 

Москаленко В.В. 
Тертична Н.А. 
Мельниченко О.В. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок  і нормативи відрахування 
до бюджету Коростенської міської територіальної громади частини 
чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними 
підприємствами 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу 

реалізації в 2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста 
Коростеня до 2025 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану 

розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
Оголошено перерву  

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 4 сесії  міської ради 

 після перерви (додається) 
 
26.СЛУХАЛИ: Про включення приміщення спортивного залу навчально-виховного 

комплексу „Школа-гімназія” № 12 по вул. Київська, 4 в м. Коростені  
до Переліку другого типу для передачі в оренду без проведення  
аукціону  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
27.СЛУХАЛИ: Про включення обєктів до Переліку другого типу для передачі в 

оренду без проведення  аукціону .  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
28.СЛУХАЛИ: Про включення приміщень харчоблоків шкільних їдалень до Переліку 

другого типу для передачі  в оренду без проведення  аукціону  
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1 

Конфлікт інтересів – Лінькова Л.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

29.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Комбінату громадського харчування  
Коростенської райспоживспілки приміщень харчоблоків шкільних 
їдалень  без проведення  аукціону  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
30.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської  міської  ради (друга  

сесія  VII скликання)  № 41від 24.12.2020 року «Про затвердження 
переліку  об’єктів  комунальної власності, що підлягають приватизації 
в 2021 році» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
31.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого 

майна та іншого індивідуально визначеного майна з комунальної 
власності  територіальної  громади  Ушомирської  сільської  ради у  
комунальну  власність  Коростенської  міської   територіальної 
громади в особі Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
32.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Коростенської  міської  територіальної  громади майна,  
встановленого  приватним    підприємством «Коростенський завод 
теплотехнічного обладнання» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

 Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Недашківський А.М. 
Головійчук О.С. 
Олексійчук О.С. 
Ясинецький О.А. 
Недашківський А.М. 
Олексійчук О.С. 
Лазаренко В.В. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
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Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1 

Конфлікт інтересів – Головійчук О.С. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

33.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна   
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
34.СЛУХАЛИ: Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату 

та енергії» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
35.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської  ради друга сесія VІІІ 

скликання) від 24.12.2020р. № 44  «Про  затвердження нової редакції  
статуту Коростенського комунального підприємства «Водоканал» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
36.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського 

комунального підприємства «Водоканал» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
37.СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних  актів Берестовецької  сільської  

ради (ЄДРПОУ 04347893), Бехівської  сільської ради (ЄДРПОУ 
04347901), Васьковицької  сільської ради (ЄДРПОУ 13559401), 
Дідковицької сільської ради  (ЄДРПОУ 04347953), Каленської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської ради  
(ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської сільської ради  (ЄДРПОУ 
04347427),  Мединівської    сільської ради  (ЄДРПОУ  04348007),  
Межиріцької сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  Михайлівської 
сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  сільської ради  
(ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 
04348059), Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 ), 
Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  
сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  
(ЄДРПОУ  04348148), Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 
04348154), Хотинівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що 
приєднуються шляхом  реорганізації до Коростенської міської ради 
(ЄДРПОУ 13576977) 
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
38.СЛУХАЛИ: Про заміну складу ліквідаційних комісій з ліквідації КВЖРЕП №2 

(ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3 ( ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП 
№4  (ЄДРПОУ 31012147) та створення єдиної ліквідаційної  комісії  з 
ліквідації  КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3                   
( ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  (ЄДРПОУ 31012147) 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
39.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 

юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної 
особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради (код 
ЄДРПОУ 04053507) в частині подачі документів для проведення 
державної реєстрації (або реєстраційних дій) 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
40.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 

юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної 
особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 13576977) в частині 
подачі документів для проведення державної реєстрації (або 
реєстраційних дій) 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
41.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту  Комунального  підприємства  

«Коростенська центральна  міська аптека №1» Коростенської міської 
ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
42.СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 

Васильчуку Віктору Борисовичу  
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Скляревська К.Л. 
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Кереселідзе Т.В. 
Литвинюк В.В. 
Москаленко В.В. 
Куницький В.І. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат таємного голосування додається) 

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

ВИСТУПИЛИ: Васильчук В.Б. 
43.СЛУХАЛИ: Про делегування прав представлення інтересів Коростенської міської 

територіальної громади при прийнятті співвласниками 
багатоквартирного будинку рішень щодо управління 
багатоквартирним будинком 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 

Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Вигівський В.В. 
Головійчук О.С. 
Вигівський В.В. 
Москаленко В.В. 

44.СЛУХАЛИ: Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради 
Грозинського державного комунального підприємства, зміну його 
назви, внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
45.СЛУХАЛИ: Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради 

Комунального Михайлівського підприємства, зміну його назви, 
внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
46.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального  

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки», 
затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ скликання від 
22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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



 18 

(додається) 
47.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018 - 2021 роки», затвердженої рішенням 
18 сесії міської ради VIІ скликання від 30.11.2017р. №888 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
48.СЛУХАЛИ: Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до 

комунальної власності Коростенської міської  територіальної громади  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
49.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до «Програма із  створення, розроблення 

містобудівної та проектної документації територій м.  Коростеня на 
період 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням  тридцять п’ятої  сесії  
Коростенської міської ради VIIскликання №1677 від 28.11.2019 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території  

 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
51.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 22 сесії VII скликання Коростенської  міської 

ради від 24.05.2018 р. №1080 «Про затвердження «Порядку 
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста Коростень»  
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
52.СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу комісії по нагородженню 

званням «Почесний громадянин міста Коростень» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 

Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Вигівський В.В. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
53.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської 

міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
54.СЛУХАЛИ: Про створення юридичної особи публічного права – Управління 

земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради та затвердження положення про нього 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
55.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються 

через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
56.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади матеріальних 
цінностей для модернізації центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках реалізації 
Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - 
Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та 
підвищення поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
57.СЛУХАЛИ: Про затвердження п.5 рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №54 від 20.01.2021р.   «Про надання повноважень 
старостам Коростенської міської територіальної громади» та  
утворення  віддалених робочих місць адміністраторів  Центру 
надання  адміністративних  послуг виконавчого  комітету 
Коростенської міської ради в адміністративних будівлях 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(додається) 
58.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії Коростенської 
міської ради VIII скликання  від 24.12.2020 року №12 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
59.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  Положення комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг ) Коростенської міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
60.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  

установи  Територіальний  центр  соціального  обслуговування 
(надання  соціальних  послуг)  Коростенської  міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Єсін І.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Олексійчук О.С. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

61.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. 

Головійчук О.С. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
62.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  ПОЛОЖЕННЯ                                           

ПРО  ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
63.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Положення КОРОСТЕНСЬКОГО 
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МІСЬКОГО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
64.СЛУХАЛИ: Про перейменування Централізованої бібліотечної  системи 

м.Коростеня в ПУБЛІЧНУ БІБЛІОТЕКУ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ та затвердження  нової 
редакції  Положення 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» -33 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
65.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту КОРОСТЕНСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ 
БІЛОШИЦЬКОГО 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на списання основних засобів з 
зарахуванням на позабалансовий рахунок 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
67.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: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
68.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради № 77 від 24.12.2020р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
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69.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ,,Молодь Коростенської міської 
територіальної громади” на 2021-2025 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
70.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
71.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у 
Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
72.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
73.СЛУХАЛИ: Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  

некомерційного  підприємства «Коростенська  центральна  міська  
лікарня Коростенської  міської  ради»   
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
74.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на звільнення від відшкодування оплати 
за спожиті комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення) та від сплати за використання холодильного, 
технологічного обладнання та інвентаря переможцями процедури 
закупівлі послуги з харчування учнів пільгових категорій, вихованців 
дошкільних підрозділів та дітей потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи (орендарями приміщень шкільних їдалень) закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади  
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1 

Конфлікт інтересів – Лінькова Л.В. 
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Москаленко В.В. 
Лінькова В.В. 

75.СЛУХАЛИ: Про зміну засновника закладів освіти  Коростенської міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
76.СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 

за депутатськими округами  
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Литвинюк В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
77.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII  

скликання від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної 
Програми профілактики злочинності в місті Коростені  на  2021-2024 
роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
78.СЛУХАЛИ: Про створення спостережної ради при комунальному некомерційному  

підприємстві «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської 
міської ради»  та затвердження її персонального складу 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Олексійчук О.С. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
79.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень  Коростенської міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
80.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах 
міста Коростеня 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

81.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та надання земельних ділянок у власність громадянам  у 
межах міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

82.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та надання земельних ділянок у власність громадянам  у 
межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

83.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з 
подальшою передачею у власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

Оголошено перерву  
 

Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 4 сесії  міської ради 
 після перерви (додається) 

 
84.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян (учасників АТО/ООС) про надання 

дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у 
власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

85.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Сергія 
Кемського, 148-А міста Коростеня, в зв’язку з продажем житлового 
будинку 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

86.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

87.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1.  
Конфлікт інтересів – Головійчук О.С. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

88.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці 
Горького, в районі пішохідного мосту, міста Коростеня, в зв’язку з 
добровільною відмовою  від права користування земельною 
ділянкою, право оренди на яку, придбано на ауціоні 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

89.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії Коростенської 
міської ради VІІІ скликання №110 від 24.12.2020 року «Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються 
виставити на земельні торги окремими лотами» зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

90.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
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власності управління економіки 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
91.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вулиці Грушевського, 108-Б міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

92.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки   
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

93.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул..Каштанова, в районі будинку №15-а міста Коростеня 
у комунальну власність  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

94.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул..Південній,14 міста Коростеня у комунальну власність  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

95.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок в постійне користування 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

96.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки (кадастровий номер: 
1822380900:03:000:0125) для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами (11.01) за межами населених 
пунктів Коростенської міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 
Мельниченко О.П. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

97.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування 
Обслуговуючому кооперативу «Гаражний кооператив «Відбудовчий 
проїзд» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

98.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

99.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок з державної власності у 
комунальну власність Коростенської  міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

100.СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами, надання дозволу на складання 
документації із землеустрою 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

101.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки”, 
затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

102.СЛУХАЛИ: Про визнання державного акту на право постійного користування на 
землю Комунальному підприємству Теплозабезпечення такого, що 
втратив чинність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

103.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Базарна 
площа, 14 міста Коростеня, в зв’язку з продажем нежитлового 
приміщення 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

104.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 
власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Москаленко В.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

105.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

106.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів сервітутного землекористування 
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земельних ділянок несільськогосподарського призначення  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

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

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

107.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.10.2020 р. №89, укладеного між Коростенською міською радою та 
громадянином Матвієнком А. М. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Лінькова Л.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

108.СЛУХАЛИ: Про створення Комісії по розподілу невитребуваних та 
нерозподілених  земельних часток (паїв) шляхом жеребкування. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

109.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди по вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста 
Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
власності управління економіки 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 1. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Заєць М.А. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

110.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Коростенської міської ради. 
 

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

Головійчук О.С. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Вигівський В.В. 
Олексійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Грищенко С.В. 
Москаленко В.В. 
Грищенко С.В. 
Москаленко В.В. 
Грищенко С.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Грищенко С.В. 
Москаленко В.В. 
Вигівський В.В. 
Тертична Н.А. 
Москаленко В.В. 
Грищенко С.В. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
 
Мешканець с.Грозино зачитав звернення щодо сміття. 
(Звернення додається) 
 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Головійчук В.В. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Олексійчук О.С. 
 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


