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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання шостої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

10.06.2021 року 
Зал засідань міської ради. 

 
Усього обрано депутатів – 38  

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 6 сесії міської ради 

(додається) 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=sLbYwSK-8yY&t=14s 

 
Шосту сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 

Москаленко В.В. 
В роботі сесії взяли участь депутат Верховної Ради України Арешонков В.Ю., 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. 
 

Назва питання 
 

1.Про надання дозволу Виконавчому комітету Коростенської міської ради  на вчинення 
правочину, шляхом укладання договору дарування квартири № 38, що знаходиться в будинку 
№ 68 по вулиці Грушевського в м. Коростень Житомирської області 
 
2.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) 
 
3.Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 11 
сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 
4.Про встановлення ставки єдиного податку на території Коростенської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
 
5.Про встановлення ставки туристичного збору на території Коростенської міської 
територіальної громади на 2022 рік 

 
6.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 
 
7.Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік 
 
8. Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та 
сільськогосподарського призначення на території Коростенської міської територіальної 
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громади 
 
9.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 
2021 році, нежитлової будівлі (двох гаражів)  по вул.Героїв Небесної Сотні 
(вул.Табукашвілі),5-А, приміщення  1 та нежитлової будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні 
(вул.Табукашвілі),5-Б, в місті Коростені 
 
10.Про внесення змін до рішення 5 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 
21.04.2016 р. №161 «Про затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної 
передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Коростеня»  
 
11.Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському підприємству на 
списання основних засобів 
 
12.Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському підприємству на 
списання транспортних засобів 
 
13.Про надання  дозволу  комунальному  виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 на списання транспортних засобів 
 
14.Про надання  дозволу Бюджетній установі Стадіон  „Спартак” на списання бігової доріжки 
РНТ -004 
 
15.Про надання  дозволу  Коростенському комунальному  підприємству „Водоканал” на 
списання транспортних засобів 
 
16.Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  та  її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
 
17.Про припинення  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТВА  «МИХАЙЛІВСЬКЕ» 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» шляхом  його ліквідації 
 
18.Про затвердження нової редакції статуту Комунального підприємства Коростенської 
міської ради «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» 
 
19.Про затвердження Концепції впровадження системи енергетичного менеджменту в 
Коростенській міській територіальній громаді  
 
20.Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської 
міської територіальної громади до 2030 року 
 
21.Про внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської міської територіальної 
громади на 2020-2024 роки 
 
22.Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 від 24.05.2012 р. та №1167 від 
30.08.2018 р. такими, що втратили чинність 
 
23.Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення піску Грозинської ділянки 
 
24.Про збереження середньої заробітної плати за Мединівським сільським головою 
 
25.Про оплату упорядкування та зберігання документів  приєднаних сільських рад 
 
26.Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 
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Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами 
 
27.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, зі змінами 
 
28.Про затвердження Положення «Про електронні петиції» 
 
29.Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської ради 
 
30.Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів 
ради   
 
31.Про  внесення змін до  рішення  першої сесії VІІІ скликання друге пленарне засідання від 
01.12. 2020 р. № 9  «Про  утворення виконавчого комітету Коростенської міської ради VІІІ 
скликання» 
 
32.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2021 рік 
 
33.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  територіальної громади на  2021 
рік 
 
34.Про затвердження нової редакції Положення про фінансове управління виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
35.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. (зі змінами) 
 
36.Про закриття закладів культури Коростенської міської територіальної громади 
 
37.Про нагородження нагрудним знаком  ,,За заслуги перед містом” Мужчука Володимира 
Володимировича 
 
38.Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції 
 
39.Про затвердження в новій редакції Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади  
40.Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади 
керівників закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади 
 
41.Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу загальної 
середньої освіти 
 
42.Про часткове припинення дії рішення Коростенської міської ради від 25.02.2021 року 
№193 «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної громади», 
прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну повних та скорочених 
найменувань закладів загальної середньої та дошкільної освіти Коростенської міської ради, 
затвердження статутів» 
 
43.Про зміну власника філій закладів загальної середньої освіти, прийняття їх до сфери 
управління, зміну повних та скорочених найменувань філій закладів загальної середньої 
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освіти Коростенської міської ради, затвердження положень 
 
44.Про реорганізацію СТРЕМИГОРОДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 
«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  шляхом припинення 
юридичної особи в результаті поділу на СТРЕМИГОРОДСЬКУ ГІМНАЗІЮ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та СТРЕМИГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
45.Про ліквідацію Коростенської вечірньої (змінної) школи  ІI-III ступенів  Житомирської 
області 
 
46.Про ліквідацію Іскоростенської початкової школи Коростенської міської ради 
 
47.Про ліквідацію Каленського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня 
школа I-II ступенів-дошкільний навчальний заклад» Коростенської міської ради 
 
48.Про зміну найменування ХОДАКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ та затвердження Статуту в новій редакції 
 
49.Про реорганізацію НОВАКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 
«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  шляхом припинення 
юридичної особи в результаті поділу на НОВАКІВСЬКУ ГІМНАЗІЮ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ та НОВАКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
 

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

 
51.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
52.Про внесення змін  до «Програми із створення, розроблення містобудівної та проєктної 
документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 
рр.», затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії  Коростенської міської ради VII скликання 
№1677 від 28.11.2019 року із  змінами від 15.04.2021р. №271 
 
53.Про надання дозволу на розробку детальних планів території 
 
54.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах міста Коростеня 

 
55.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах приєднаних територій  
 
56.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 
 
57.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в тому числі земельних часток 
(паїв) та надання земельних ділянок у власність громадянам  у межах приєднаних територій 
 
58.Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва, з подальшою передачею у власність 
 
59.Про розгляд заяви учасника АТО/ООС Леснівського Богдана Казимировича про надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з 
подальшою передачею у власність 
 
60.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 у межах приєднаних 
територій  
 
61.Про передачу земельної ділянки у приватну власність по вулиці Сергія Кемського, 148 
міста Коростеня 
 
62.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  
 
63.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. 
 
64.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради провести розподіл всіх вільних земельних 
ділянок на масиві садибної забудови між вулицями Григорія Сковороди (Котовського) та 
Василя Стуса (Сакко і Ванцетті) міста Коростеня особам, які брали та беруть участь у 
проведенні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 
 
65.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп» земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста 
Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
66.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєктів із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність  
 
67.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди 
 
68.Про затвердження документацій із землеустрою та умов продажу права оренди земельних 
ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення 
 
69.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
 
70.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 
 
71.Про передачу у власність земельних часток (паїв) власникам (спадкоємцям) сертифікатів 
на право на земельну частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у межах приєднаних територій 
 
72.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність по вулиці Героїв Небесної Сотні, 34 міста Коростеня 
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73.Про затвердження Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської 
ради проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по 
вулиці В. Сосновського, в районі будівлі №19 міста Коростеня 
 
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 
населених пунктів Коростенського району Житомирської області до державного земельного 
кадастру 
 
75.Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 
76.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
77.Про продаж громадянину Зайцю Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня, на 
якому розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
78.Про продаж громадянці Єфімовій Людмилі Михайлівні земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Небесної Сотні, 27-В міста 
Коростеня, на якому розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
79.Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ» на передачу в суборенду 
орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського, 11-Д міста Коростеня  
 
80.Про надання згоди ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ» на 
передачу в суборенду ТОВ «РЕЗАЛТ ХАУЗ» орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського, 11-Б міста Коростеня 
 
81.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди  
82.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду власникам об’єктів 
нерухомого майна, розміщеного на них 
 
83.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення та договорів сервітутного землекористування 
 
84.Про припинення права оренди на земельні ділянки міста Коростеня 
 
85.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва спадкоємцям земельних часток (паїв) у 
межах приєднаних територій. 
 
86.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо звуження соціальних прав українців 
 
87.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо щодо недопущення знищення системи адресної 
доставки пенсій та соціальних виплат сільським пенсіонерам 
 
88.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до Президента 
України, Верховної Ради України щодо підтримки малої приватизації 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33,  «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 

СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного 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» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 
 
 Повідомив про утворення депутатської групи «Міжфракційне депутатське об’єднання 
«За духовність, моральність та християнський шлях розвитку Коростенщини». (повідомлення 
додається) 
 
Арешонков В.Ю. проінформував щодо законодавчих ініціатив, які готуються в комітетах до 
розгляду в залі (ІІ читання), зокрема важливий для чорнобильців № 4555. За оцінкою 
громадських організацій, вони одні з найважливіших і найпотрібніших, бо розширюють коло 
чорнобильців, яким мають збільшити пенсійні виплати. 
Також виконав традиційну приємну місію - вручив Грамоти Верховної Ради України:  
- Дзизі Олександру Олексійовичу – раднику міського голови патронатної служби виконавчих 
органів Коростенської міської ради; 
-Шевченко Аллі Михайлівні – завідувачу, лікарю-терапевту терапевтичного відділення 
комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня 
Коростенської міської ради», депутату Коростенської міської ради.  
 
Лавринович Л.П. 
Москаленко В.В. 
Лавринович Л.П. 
 
1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виконавчому комітету Коростенської міської 

ради  на вчинення правочину, шляхом укладання договору дарування 
квартири № 38, що знаходиться в будинку № 68 по вулиці 
Грушевського в м. Коростень Житомирської області 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
2.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» - 34, «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 «Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської територіальної громади на 2017-
2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ 
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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 

(додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки єдиного податку на території Коростенської 

міської територіальної громади на 2022 рік 
 

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

Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Ясинецький О.а. 
Головійчук О.С. 
Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
Лінькова Л.В. 
Ясинецький О.А. 
Ярошевець С.В. 
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 
 -для першої групи платників єдиного податку - 8%  
- для другої групи платників єдиного податку - 12,5% (додається) 

5.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки туристичного збору на території 
Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
6.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 
 

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

Ясинецький О.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2022 рік 
 

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

Ясинецький О.А. 
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) 
8.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки 

несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на 
території Коростенської міської територіальної громади 
 

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

Ясинецький О.А. 
Недашківський А.М. 

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

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

9.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлової будівлі (двох 
гаражів)  по вул.Героїв Небесної Сотні (вул.Табукашвілі),5-А, 
приміщення  1 та нежитлової будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні 
(вул.Табукашвілі),5-Б, в місті Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «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 рішення 5 сесії VII скликання Коростенської 

міської ради від 21.04.2016 р. №161 «Про затвердження Положення 
«Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Коростеня»  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському 

підприємству на списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському 

підприємству на списання транспортних засобів 
 

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

Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
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) 

13.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  комунальному  виробничому житловому 
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ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на списання 
транспортних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
14.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу Бюджетній установі Стадіон  „Спартак” на 

списання бігової доріжки РНТ -004 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
15.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Коростенському комунальному  підприємству 

„Водоканал” на списання транспортних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
16.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  

та  її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2021 рік 
 

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) 
17.СЛУХАЛИ: Про припинення  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТВА  

«МИХАЙЛІВСЬКЕ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» шляхом  
його ліквідації 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

Коростенської міської ради «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції впровадження системи енергетичного 

менеджменту в Коростенській міській територіальній громаді  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 

клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року 
 

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) 
21.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 роки 
 

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

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

(додається) 
22.СЛУХАЛИ: Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 від 24.05.2012 

р. та №1167 від 30.08.2018 р. такими, що втратили чинність 
 

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) 
23.СЛУХАЛИ: Про погодження надання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою геологічного вивчення піску Грозинської ділянки 
 

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) 
24.СЛУХАЛИ: Про збереження середньої заробітної плати за Мединівським 

сільським головою 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
25.СЛУХАЛИ: Про оплату упорядкування та зберігання документів  приєднаних 

сільських рад 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «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 Програми розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, зі змінами 
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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) 
27.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. 
№67, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
28.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про електронні петиції» 

 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Охрімчук А.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 

Охрімчук А.В. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Охрімчук А.В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Стужук В.М. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Стужук В.М. 
Молодіжне медіа 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 4, «Утримались» - 5.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради   
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Чижевська Н.М. (виступ додається) 

Головійчук О.С. 
Ярошевець С.В. 
Чижевська Н.М. 
Ярошевець С.В. 
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Чижевська Н.М. 
Дідківський В.М. 
Чижевська Н.М. 
Мостівенко Т.А. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 5, «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 6 сесії  міської ради 
 після перерви (додається) 

 
31.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  рішення  першої сесії VІІІ скликання друге 

пленарне засідання від 01.12. 2020 р. № 9  «Про  утворення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради VІІІ скликання» 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 4, «Утримались» - 0.  

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

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

навколишнього природного середовища на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «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 бюджету  Коростенської  міської  

територіальної громади на  2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Бардовська Л.В. 
Недашківський А.М. 

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

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

34.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Положення про фінансове 
управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.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) 
35.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 
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міської ради № 77 від 24.12.2020р. (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Москаленко В.В. 
Олексійчук О.С. 

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

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

36.СЛУХАЛИ: Про закриття закладів культури Коростенської міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови  
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Олексійчук О.С. 

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

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

37.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком  ,,За заслуги перед містом” 
Мужчука Володимира Володимировича 
 

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

Гурінчук А.В. 
Заєць М.А. 
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 
(додається) 

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
39.СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади  
 

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) 
40.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу 
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на посади керівників закладів загальної середньої освіти 
Коростенської міської територіальної громади 
 

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) 
41.СЛУХАЛИ: Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного 

закладу загальної середньої освіти 
 

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

Краснокутська А.В. 
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) 

42.СЛУХАЛИ: Про часткове припинення дії рішення Коростенської міської ради від 
25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади», прийняття  рішення 
«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну 
повних та скорочених найменувань закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти Коростенської міської ради, затвердження 
статутів» 
 

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

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

(додається) 
43.СЛУХАЛИ: Про зміну власника філій закладів загальної середньої освіти, 

прийняття їх до сфери управління, зміну повних та скорочених 
найменувань філій закладів загальної середньої освіти Коростенської 
міської ради, затвердження положень 
 

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) 
44.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію СТРЕМИГОРОДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  шляхом припинення 
юридичної особи в результаті поділу на СТРЕМИГОРОДСЬКУ 
ГІМНАЗІЮ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та 
СТРЕМИГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Науменко В.А. 
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Краснокутська А.В. 
Москаленко В.В. 
Тертична Н.А. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Краснокутська А.В. 
Науменко В.А. 
Краснокутська А.В. 
Недашківський А.М. 
Скляревська К.Л. 
Головійчук О.С. 
Скляревська К.Л. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 1, «Утримались» - 4.  
 (Результат поіменного голосування додається) 

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

45.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Коростенської вечірньої (змінної) школи  ІI-III 
ступенів  Житомирської області 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Краснокутська А.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
46.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Іскоростенської початкової школи Коростенської 

міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Науменко В.А. 
Краснокутська А.В. 

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

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

47.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Каленського навчально-виховного комплексу 
«Середня загальноосвітня школа I-II ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 6.  

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

(додається) 
48.СЛУХАЛИ: Про зміну найменування ХОДАКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження Статуту в новій 
редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 

Краснокутська А.В. 
Головійчук О.С. 
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Краснокутська А.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 6.  

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

(додається) 
49.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію НОВАКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II 
СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  шляхом припинення юридичної 
особи в результаті поділу на НОВАКІВСЬКУ ГІМНАЗІЮ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та НОВАКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 
ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 

Головійчук О.С. 
Краснокутська А.В. 
Москаленко В.В. 
Кранснокутська А.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 5.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

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

ДОПОВІДАЄ: Кереселідзе Т.В. - директор Комунальної установи «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Коростенської міської ради 

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

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

51.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
52.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до «Програми із створення, розроблення 

містобудівної та проєктної документації територій Коростенської 
міської територіальної громади на період 2020-2022 рр.», 
затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії  Коростенської міської 
ради VII скликання №1677 від 28.11.2019 року із  змінами від 
15.04.2021р. №271 
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
53.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території 
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ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Тумаш С.П. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Ярошевець С.В. 
Вигівський В.В. 
Ярошевець С.В. 
Тумаш С.П. 
Недашківський А.М. 
Науменко В.А. 
Тумаш С.П. 
Заєць М.А. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 4, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(2/3 від складу ради) (додається) 

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(2/3 від складу ради) (додається) 

56.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» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

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

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

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

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

58.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 управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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 6 сесії  міської ради 
 після перерви (додається) 

 
59.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви учасника АТО/ООС Леснівського Богдана 

Казимировича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 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» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

60.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 у межах 
приєднаних територій  
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 2. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

61.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у приватну власність по вулиці 
Сергія Кемського, 148 міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
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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) 
СЛУХАЛИ: Про проведення пакетного голосування за питання 

землекористування, крім питань 68, 75, 77, 79, 80, 82. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
62.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» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

63.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. 
 

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

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 надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради провести 
розподіл всіх вільних земельних ділянок на масиві садибної забудови 
між вулицями Григорія Сковороди (Котовського) та Василя Стуса 
(Сакко і Ванцетті) міста Коростеня особам, які брали та беруть участь 
у проведенні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 
 

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

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

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

65.СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор 
Енергогруп» земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(додається) 
66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у комунальну власність  
 

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

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

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

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 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 

ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

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

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

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

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

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

70.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» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

71.СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних часток (паїв) власникам 
(спадкоємцям) сертифікатів на право на земельну частку (пай) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва у межах 
приєднаних територій 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 

відносин та комунальної власності 
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 надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність по вулиці Героїв Небесної 
Сотні, 34 міста Коростеня 
 

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

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 Управлінню економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в комунальну власність по вулиці В. Сосновського, 
в районі будівлі №19 міста Коростеня 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «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 
населених пунктів Коростенського району Житомирської області до 
державного земельного кадастру 
 

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

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

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

75.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) 

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

77.СЛУХАЛИ: Про продаж громадянину Зайцю Андрію Анатолійовичу земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв 
Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня, на якому розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 
Мельниченко О.П. 
Ярошевець С.В. 
Мельниченко О.П. 
Головійчук О.С. 
Литвинюк В.В. 
Недашківський А.М. 
Ярошевець С.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 1. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Заєць М.А.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

78.СЛУХАЛИ: Про продаж громадянці Єфімовій Людмилі Михайлівні земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, 27-В міста Коростеня, на якому розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 

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

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

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

79.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ» на 
передачу в суборенду орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського, 11-Д міста Коростеня  
 

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

80.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА 
ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ» на передачу в суборенду ТОВ «РЕЗАЛТ 
ХАУЗ» орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського, 
11-Б міста Коростеня 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
81.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» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
 (Результат поіменного голосування додається) 

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

82.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. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Стужук В.М. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

83.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення та договорів сервітутного 
землекористування 
 

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

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

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

84.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельні ділянки міста Коростеня 
 

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

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

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

85.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва спадкоємцям земельних часток 
(паїв) у межах приєднаних територій. 
 

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

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 звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 
до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звуження 
соціальних прав українців 
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ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. - голова фракції  «Європейська соліданість» в 

Коростенській міській раді      
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Єсін І.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо щодо 
недопущення знищення системи адресної доставки пенсій та 
соціальних виплат сільським пенсіонерам 
 

ДОПОВІДАЄ: Лазаренко В.В. -  голова фракції  «Радикальна партія Олега Ляшка» в 
Коростенській міській раді                                                                     

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук 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) 
88.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 

до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки 
малої приватизації 
 

ДОПОВІДАЄ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Скляревська К.Л. 

Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 

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

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

89.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської радти 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Майданович В.І. 
Тертична Н.А. 
Краснокутська А.В. 
Литвинюк В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


