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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання п’ятої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

15.04.2021 року 
Зал засідань міської ради. 

 
Усього обрано депутатів – 38  

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 5 сесії міської ради 

(додається) 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=SZmNMqfzpMc 
https://www.youtube.com/watch?v=0uwZODDxThc 
https://www.youtube.com/watch?v=Wlhx7uNhaUA 

 
П’яту сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 

Москаленко В.В. 
В роботі сесії взяли участь депутати Житомирської обласної ради Торяник О.П., 

Яблонський П.Є., 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 стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 
діяльності Коростенського районного управління поліції на території Коростенської міської 
територіальної громади. 
 
2. Про надання дозволу Комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству №1на отримання кредитного ліміту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 
3.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 
08.10.2020р. № 1979 «Про затвердження Програми забезпечення молодих сімей та одиноких 
молодих громадян житлом в м. Коростень на 2021-2024 роки» 
 
4.Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального госпордарства 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 11 
сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 
5.Про внесення змін до «Екологічної програми Коростенської міської територіальної громади 
на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії Коростенської міської ради VІІ 
скликання від 21.02.2019р. №1376 
 
6. Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 
28.11.2019 р. №  1675 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Коростень» 
 
7.Про списання багатоквартирних будинків з балансу Комунального підприємства 
«Грозинське» Коростенської міської ради» та Комунального підприємства «Михайлівське» 



 2 

Коростенської міської ради» 
 
8.Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №198 від 
17.03.2021р.   «Про передачу Коростенською міською радою до виконавчого комітету 
Коростенської міської ради зобов’язань з оплати праці та нарахувань на оплату праці по 
звільненим працівникам сільських рад, які приєднані до Коростенської міської ради»  
 
9.Про затвердження нової редакції  Положення про управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
10. Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 24 сесії VII скликання  № 1159  
від 30.08.2018 р., 34 сесії VII скликання  № 1605  від 17.10.2019 р. та 42 сесії  VII скликання 
№ 1965  від 08.10.2020 р. 
 
11.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - нежитлового 
підвального приміщення загальною площею 85,0 кв.м по вул. Грушевського,25, приміщення  
87 для  проведення   електронного аукціону з умовами 
 
12.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - нежитлового 
вбудованого приміщення загальною площею 108,0 кв.м по  вул. Князя Володимира, 68, 
приміщення 1 для проведення електронного аукціону з умовами 
 
13.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 49 від 24.12.20р. в 
частині зміни назви Балансоутримувача нежитлових приміщень, розташованих по вул. 
Григорія Сковороди, 81 в Коростені 
 
14.Про включення до Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду без проведення  
аукціону  частини нежитлової будівлі виробничої бази по вул. Шевченка, 56 в м. Коростені   
 
15.Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального підприємства 
«Водоканал» 
 
16.Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу  
 
17.Про несення змін до Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської 
територіальної громади на 2021 рік  
 
18.Про несення змін до Програми підтримки малого та середнього підприємництва 
Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки  
 
19. Про несення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку міста 
Коростеня на 2020-2024 роки 
 
20.Про внесення  змін до рішення другої сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 29 
«Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії структурних  
підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на 2021 рік»  
 
21.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Прем’єр-міністра 
України Д. Шмигаля, Народного депутата України           В. Арешонкова, голови Асоціації 
міст України В. Кличка, голови Житомирської обласної державної адміністрації В. Бунечка 
щодо надання дозволу на поновлення роботи універсальних ринків в умовах червоного рівня 
епідемічної небезпеки 
 
22.Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською  міською  радою  та її 
виконавчим комітетом в 2020 році  
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23.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії VIII 
скликання від 24.12.2020р. №67 
 
24.Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами  
 
25.Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської ради 
 
26.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської   територіальної громади на  2021 
рік 
 
27.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2021 рік 
 
28.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 01.12.2020 року №7 «Про 
затвердження старост Коростенської міської територіальної громади» 
 
29.Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КОРОСТЕНСЬКИЙ 
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції. 
 
30.Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції. 
 
31.Про перейменування ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М.КОРОСТЕНЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ на КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження Статуту 
установи  в новій редакції. 
 
32.Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції 
 
33.Про внесення змін до рішення 26 сесії Коростенської міської  ради VII скликання  від 
29.11.2018р. № 1270 «Про затвердження  міської Програми щодо виконання заходів 
Загальнодержавної  Програми ,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції  ООН про 
права дитини’’ на 2019-2022 роки» 
 
34.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 
 
35.Про внесення змін до Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  четвертої сесії VIII скликання 
Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №190 
 
36.Про затвердження у новій редакції Положення про службу у справах дітей виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
37.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання, 
затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 
 
38.Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській 
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», затвердженої рішенням сорок другої сесії 
VІІ скликання від  08.10.2020 р. №1974, зі змінами 
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39.Про затвердження Положення про Бюджет участі в Коростенській міській територіальній 
громаді (нова редакція) 
 
40.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо належного соціального забезпечення медичних 
працівників під час пандемії COVID-19 
 
41.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про осіб, які уповноважені діяти від імені 
юридичної особи – виконавчого комітету Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 
04053507) 
 
42.Про  затвердження  Положення   про   відділ архітектури та містобудування виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
43.Про надання дозволу на розробку детальних планів території 
 
44.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах міста Коростеня 
 
45.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах приєднаних територій  
 
46.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 
 
47.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 
 
48.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 
 
49.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 
 
50.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, індивідуального садівництва, ведення особистого 
селянського господарства, з подальшою передачею у власність в межах приєднаних 
територій  
 
51.Про передачу земельної ділянки у приватну власність по вулиці Івана Котляревського, 190 
міста Коростеня 
 
52.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  
 
53. 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 від 25.02.2021р. 
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54.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
55.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж орендованих земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 
56.Про затвердження громадської комісії з питань постановки на облік громадян для 
безкоштовного отримання вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
 
57.Про затвердження складу комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного 
землекористування    
 
58.Про затвердження складу комісії по визначенню та відшкодуванню Коростенській міській 
раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття 
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю 
 
59.Про затвердження складу постійної комісії по проведенню конкурсів по відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки землі, що належить 
Коростенcькій міській територіальній громаді 
 
60.Про затвердження Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської 
ради проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність 
 
61.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування  
 
62.Про припинення права постійного користування на земельні ділянки закладів освіти 
Коростенської районної ради, в зв’язку з передачею у власність об’єктів нерухомого майна до 
Коростенської міської ради  
 
63.Про затвердження “Положення про відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків на території Коростенської міської територіальної 
громади особам, які брали та беруть участь у проведенні антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил” в новій редакції 
 
64.Про визначення уповноваженої особи щодо погодження меж земельної ділянки із 
суміжними власниками та землекористувачами 
 
65.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 
 
66. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проектів із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність  
 
67.Про повернення ТОВ «Фактор-Активінвест» сплаченого авансового внеску в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки по вул. Базарна площа,     2-А міста Коростеня, сплачений 
відповідно до договору №39 від 31.05.2019 року 
 
68.Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 
69. Про припинення виконавчому комітету Коростенської міської ради права постійного 
користування на земельну ділянку по вулиці 1Травня, 2-А міста Коростеня з наступною 
передачею відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської 
ради  
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70.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 
по вулиці 1 Травня, в районі будинку №4 міста Коростеня 
 
71.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 
 
72.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель колишньої колективної власності КСП в межах 
Коростенської міської територіальної громади 
 
73.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди  
 
74.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на замовлення послуг по формуванню 
електронного документу(створенню обмінного файлу XМL) для внесення існуючих меж села 
Сингаї та села Грозине Коростенського району Житомирської області до державного 
земельного кадастру 
 
75.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку технічної документації з 
нормативно грошової оцінки земель населених пунктів 
 
76.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду власникам об’єктів 
нерухомого майна, розміщеного на них 
 
77.Про поновлення договорів сервітутного землекористування земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  
 
78.Про внесення змін до рішення 2 сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 
24.12.2020 р. № 113 «Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 
власність Коростенської  міської ради»  
 
79.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Сергія Кемського, в районі будинку № 5 міста Коростеня на умовах оренди 
ТОВ «ПММ-Тепло» 
 
80.Про поновлення договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Базарна площа, 5 міста Коростеня 
 
81.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня, що 
підлягає продажу  
 
82.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду 
нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) ТОВ «ДФУ АГРО» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території колишньої Сингаївської 
сільської ради Коростенського району Житомирської області 
 
83.Про припинення права оренди фізичній особі-підприємцю Прищепчук В.М. на земельну 
ділянку по вулиці Проліскова,111 міста Коростеня, в зв’язку з розробленням технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки 
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84.Про затвердження Порядку надання земельних ділянок громадянам для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території 
Коростенської міської територіальної громади  
 
85.Про затвердження документацій із землеустрою та умов продажу права оренди земельних 
ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. 
 
86.Про втрату чинності рішення 48 сесії VI скликання від 20.10.2015 року №2074 «Про 
затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих строкових сервітутів під 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельних 
ділянках комунальної власності Коростенської міської ради» 
 
87.Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VІІ скликання Коростенської міської 
ради від 28.11.2019 р. №1699 «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
30.01.2004 року, укладеного між Коростенською міською радою та АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «ЕК» «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО») 
 
88.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 провулку Залізничному, 7 міста Коростеня 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до порядку денного сесії  
 
ВИСТУПИЛИ: Кереселідзе Т.В. – депутат міської ради,  
 

 Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Коростенської міської ради. 
 
Заєць М.А. – депутат міської ради  
 
 Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції. 
 
Ярошевець С.В. – депутат міської ради. 
 
 Про скасування рішення  виконавчого комітету Коростенської міської ради від 
07.04.2021 року «Про встановлення Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал» тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» 
 
Тертична Н.А. – депутат міської ради. 
 
 Про звернення до Президента України, Служби безпеки України, Центральної 
виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87 
 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
 
Пропозиція депутата Кереселідзе Т.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
Пропозиція депутата Зайця М.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
Пропозиція депутата Ярошевця С.В.  
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Мартинюк В.М. 
Тертична Н.А. 
Кереселідзе Т.В. 
Стужук В.М. 
Науменко В.А. 
Скляревська К.Л. 
Недашківський А.М. 
Куницький В.І. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Скляревська К.Л. 
Недашківський А.М. 
Бойко Д.В. 
Едуард Філін  
Москаленко В.В. 
Назеревич І. 
Москаленко В.В. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 4,  «Проти» - 12, «Утримались» - 9.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте 
 
Науменко В.А. 
 
Пропозиція депутата Тертичної Н.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
Про затвердження порядку денного в цілому.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 

 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного начальнику Коростенського районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Гаращенку Д.В. 
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до 5 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 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 
 

 Повідомив про утворення депутатської фракції в Коростенській міській раді «Ліва 
опозиція» (повідомлення додається) 

 
1.СЛУХАЛИ: Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Коростенського районного 
управління поліції на території Коростенської міської територіальної 
громади. 
 

ДОПОВІДАЄ: Гаращенко Д.В. - начальник Коростенського районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 
області 

ВИСТУПИЛИ: Гаращенко Д.В. 
Москаленко В.В. 
Науменко В.А. 
Гаращенко Д.В. 
Москаленко В.В. 
Гаращенко Д.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Гаращенко Д.В. 
Дідківський В.М. 
Москаленко В.В. 
Мостівенко Т.А. 
Гаращенко Д.В. 
Лазаренко В.В. 
Москаленко В.В. 
Мартинюк В.М. 
Науменко В.А. 
Скляревська К.Л. 
Гаращенко Д.В. 
Москаленко В.В. 
Скляревська К.Л. 
Гаращенко Д.В. 
Головійчук О.С. 
Ярошевець С.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 надання дозволу Комунальному виробничому житловому 
ремонтно-експлуатаційному підприємству №1на отримання 
кредитного ліміту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
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Вигівський В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

скликання від 08.10.2020р. № 1979 «Про затвердження Програми 
забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в 
м. Коростень на 2021-2024 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

госпордарства 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» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Екологічної програми Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 
29 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019р. 
№1376 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Вигівський В.В. 
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання від 28.11.2019 р. №  1675 «Про затвердження Правил 
благоустрою території міста Коростень» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про списання багатоквартирних будинків з балансу Комунального 

підприємства «Грозинське» Коростенської міської ради» та 
Комунального підприємства «Михайлівське» Коростенської міської 
ради» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №198 від 17.03.2021р.   «Про передачу Коростенською 
міською радою до виконавчого комітету Коростенської міської ради 
зобов’язань з оплати праці та нарахувань на оплату праці по 
звільненим працівникам сільських рад, які приєднані до 
Коростенської міської ради»  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Ясинецький О.А. 
Москаленко 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) 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  Положення про управління 
економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 24 сесії VII 

скликання  № 1159  від 30.08.2018 р., 34 сесії VII скликання  № 1605  
від 17.10.2019 р. та 42 сесії  VII скликання № 1965  від 08.10.2020 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - 

нежитлового підвального приміщення загальною площею 85,0 кв.м по 
вул. Грушевського,25, приміщення  87 для  проведення   електронного 
аукціону з умовами 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - 

нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 108,0 кв.м 
по  вул. Князя Володимира, 68, приміщення 1 для проведення 
електронного аукціону з умовами 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 49 

від 24.12.20р. в частині зміни назви Балансоутримувача нежитлових 
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приміщень, розташованих по вул. Григорія Сковороди, 81 в Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку об’єктів другого типу для передачі в 

оренду без проведення  аукціону  частини нежитлової будівлі 
виробничої бази по вул. Шевченка, 56 в м. Коростені   
 

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

Москаленко В.В. 
Ясинецький О.А. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського 
комунального підприємства «Водоканал» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
16.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу  

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «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 5 сесії  міської ради 

 після перерви (додається) 
 
17.СЛУХАЛИ: Про несення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік  
 

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) 
18.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки малого та середнього 

підприємництва Коростенської міської територіальної громади на 
2020-2024 роки  
 

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 
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(додається) 
19.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» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
20.СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення другої сесії VIII скликання від 24 

грудня 2020 року № 29 «Про  звільнення  від сплати за оренду, 
комунальні послуги та енергоносії структурних  підрозділів 
виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на 2021 рік»  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 

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

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

21.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 
до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Народного депутата 
України В. Арешонкова, голови Асоціації міст України В. Кличка, 
голови Житомирської обласної державної адміністрації В. Бунечка 
щодо надання дозволу на поновлення роботи універсальних ринків в 
умовах червоного рівня епідемічної небезпеки 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

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

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

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

22.СЛУХАЛИ: Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською  
міською  радою  та її виконавчим комітетом в 2020 році  
 

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) 
23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VIII скликання від 24.12.2020р. 
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№67 
 

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

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

(додається) 
24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, зі змінами  
 

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

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

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

міської ради 
 

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

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

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

територіальної громади на  2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

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

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

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

28.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 
01.12.2020 року №7 «Про затвердження старост Коростенської 
міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЄ: Корнійчук В.О. – 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 
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(додається) 
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КОРОСТЕНСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в 
новій редакції. 
 

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) 
30.СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» в 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) 
31.СЛУХАЛИ: Про перейменування ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ на КОМУНАЛЬНУ 
УСТАНОВУ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження Статуту 
установи  в новій редакції. 
 

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) 
32.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції 
 

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) 
33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26 сесії Коростенської міської  ради VII 

скликання  від 29.11.2018р. № 1270 «Про затвердження  міської 
Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної  Програми 
,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції  ООН про права 
дитини’’ на 2019-2022 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) 
34.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 
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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) 
35.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням  четвертої сесії VIII скликання Коростенської міської ради 
від 25.02.2021 р. №190 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Недашівський А.М. 
Москаленко В.В. 

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

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

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Положення про службу у справах 
дітей виконавчого комітету 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) 
37.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради 

VIІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 
року №79 
 

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 1, «Утримались» - 3.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

38.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики 
злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2021-
2024 роки», затвердженої рішенням сорок другої сесії VІІ скликання 
від  08.10.2020 р. №1974, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 



 17 

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

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

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Бюджет участі в Коростенській 
міській територіальній громаді (нова редакція) 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
40.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 

до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо належного 
соціального забезпечення медичних працівників під час пандемії 
COVID-19 
 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська солідарність» в 
Коростенській міській раді 

ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 
Тертична Н.А. 
Москаленко В.В. 
Васькевич М.Г. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Заєць М.А. 

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

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

41.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про осіб, які уповноважені діяти від імені юридичної 
особи – виконавчого комітету Коростенської міської ради (код 
ЄДРПОУ 04053507) 
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
42.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Положення   про   відділ архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

 
ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах 
міста Коростеня 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 

відносин та комунальної власності 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 

Мельниченко О.П. 
Ярошевець С.В. 
Олексійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

45.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах 
приєднаних територій  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

46.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 управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

47.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 управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

48.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 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 

відносин та комунальної власності 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
49.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 управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

50.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, 
індивідуального садівництва, ведення особистого селянського 
господарства, з подальшою передачею у власність в межах 
приєднаних територій  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

51.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у приватну власність по вулиці Івана 
Котляревського, 190 міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

53.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 від 
25.02.2021р. 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 

відносин та комунальної власності 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
54.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 

відносин та комунальної власності 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
55.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж орендованих 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

56.СЛУХАЛИ: Про затвердження громадської комісії з питань постановки на облік 
громадян для безкоштовного отримання вільних земельних ділянок 
під індивідуальне житлове будівництво 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

57.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії по вирішенню земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування    
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

58.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії по визначенню та відшкодуванню 
Коростенській міській раді збитків, заподіяних внаслідок 
невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних 
ділянок з порушенням законодавства про плату за землю 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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59.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійної комісії по проведенню конкурсів 
по відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення експертної 
грошової оцінки землі, що належить Коростенcькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

60.СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в комунальну власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

61.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне користування  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

62.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування на земельні ділянки 
закладів освіти Коростенської районної ради, в зв’язку з передачею у 
власність об’єктів нерухомого майна до Коростенської міської ради  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

63.СЛУХАЛИ: Про затвердження “Положення про відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлових будинків на території 
Коростенської міської територіальної громади особам, які брали та 
беруть участь у проведенні антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил” в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

64.СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи щодо погодження меж 
земельної ділянки із суміжними власниками та землекористувачами 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» -  28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

65.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 управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «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 Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у комунальну власність  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

67.СЛУХАЛИ: Про повернення ТОВ «Фактор-Активінвест» сплаченого авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки по вул. Базарна 
площа,     2-А міста Коростеня, сплачений відповідно до договору 
№39 від 31.05.2019 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

68.СЛУХАЛИ: Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

69.СЛУХАЛИ: Про припинення виконавчому комітету Коростенської міської ради 
права постійного користування на земельну ділянку по вулиці 
1Травня, 2-А міста Коростеня з наступною передачею відділу з 
питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської 
міської ради  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 
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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) 

70.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу земельних ділянок по вулиці 1 Травня, в районі будинку №4 
міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

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 проєктів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок в постійне користування 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

72.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель колишньої колективної власності КСП в межах Коростенської 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

73.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «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 Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
замовлення послуг по формуванню електронного 
документу(створенню обмінного файлу XМL) для внесення існуючих 
меж села Сингаї та села Грозине Коростенського району 
Житомирської області до державного земельного кадастру 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
 (Результат поіменного голосування додається) 

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

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки 
земель населених пунктів 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

78.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради від 24.12.2020 р. № 113 «Про прийняття земельних 
ділянок з державної власності у комунальну власність Коростенської  
міської ради»  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

79.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського, в районі 
будинку № 5 міста Коростеня на умовах оренди ТОВ «ПММ-Тепло» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 
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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80.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Базарна площа, 5 
міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
81.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 
Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня, що підлягає продажу  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Заєць М.А. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

82.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 
(невитребуваних) земельних часток (паїв) ТОВ «ДФУ АГРО» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
колишньої Сингаївської сільської ради Коростенського району 
Житомирської області 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 
Мельниченко О.П. 
Ярошевець С.В. 
Литвинюк В.В. 
Мельниченко О.П. 
Науменко В.А. 
Представник ТОВ «ДФУ АГРО» 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Тертична Н.А. 
Представник ТОВ «ДФУ АГРО» 
Тертична Н.А. 
Скляревська К.Л. 
Ткачук В. 
Науменко В.А. 
Ткачук В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 



 26 

Мостівенко Т.А. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 2, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

83.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди фізичній особі-підприємцю           
Прищепчук В.М. на земельну ділянку по вулиці Проліскова,111 міста 
Коростеня, в зв’язку з розробленням технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

84.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання земельних ділянок громадянам 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
комунальної власності на території Коростенської міської 
територіальної громади  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності. 
(п.4.2 в новій редакції 
- Раніше прийняті рішення, накази «Про надання дозволів на 
виготовлення проєктів землеустрою щодо виділення земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства» до 
набрання чинності цього Порядку діють до 31.06.2021 року включно.) 

ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. 
Мельниченко В.В. 
Дідківський В.М. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 4.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

85.СЛУХАЛИ: Про затвердження документацій із землеустрою та умов продажу 
права оренди земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

86.СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення 48 сесії VI скликання від 20.10.2015 
року №2074 «Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення 
особистих строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на земельних ділянках 
комунальної власності Коростенської міської ради» 
 



 27 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

87.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VІІ скликання 
Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. №1699 «Про внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 30.01.2004 року, 
укладеного між Коростенською міською радою та АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «ЕК» «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО») 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

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

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

88.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 провулку Залізничному, 7 міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності  

ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

89.СЛУХАЛИ: Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної 
установи «Центр дитячої та юнацької творчості» Коростенської 
міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Кереселідзе Т.В. - директор КУ «Центр ДЮТ» КМР                                                                   
ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 

Кереселідзе Т.В. 
Науменко В.А. 
Кереселідзе Т.В. 
Науменко В.А. 
Кереселідзе Т.В. 
Литвинюк В.В. 
Олексійчук О.С. 
Мостівенко Т.А. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

90.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: Заєць М.А. - начальник відділу охорони здоров’я             
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
91.СЛУХАЛИ: Про звернення до Президента України, Служби безпеки України, 

Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87 
 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська солідарність» в 
Коростенській міській раді 

ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 
Ярошевець С.В. 
Тертична Н.А. 
Головійчук О.С. 
Олексійчук О.С. 
Скляревська К.Л. 
Тертична Н.А. 
Ярошевець С.В. 
Тертична Н.А. 
Куницький В.І. 
Науменко В.А. 
Олексійчук О.С. 
Стужук В.М. 
Головійчук О.С. 
Тертична Н.А. 
Москаленко В.В. 
Тертична Н.А. 
Москаленко В.В. запропонував доопрацювати текст звернення з 
головами фракціями. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 20, «Проти» - 1, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

92.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Корсотенської міської ради 
 

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


