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  ПРОТОКОЛ 
третього пленарного засідання першої сесії  
Коростенської міської ради VІІІ скликання 

                                                                                          
03.12.2020 року 

Зал засідань міської ради. 
 

Усього обрано депутатів – 38 депутата 
 

Електронна реєстрація присутніх на третьому пленарному засіданні 1 сесії міської ради 
(додається) 

 
Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=2ISKkVv_wD0 
 

В роботі сесії взяли участь депутати Житомирської обласної ради Мелашенко А.В., 
Яблонський П.Є. 

 
Секретаріат, затверджений на першому пленарному засіданні продовжує працювати. 
 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії. 
 

Назва питання 
 
1.Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша сесія VІІІ скликання 
друге пленарне засідання) «Про утворення постійних комісій Коростенської міської ради, 
затвердження їх складу та обрання голів постійних комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами 
 
2.Про обрання секретаря Коростенської міської ради VІII  скликання. 
 
 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 37,  «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша 

сесія VІІІ скликання друге пленарне засідання) «Про утворення 
постійних комісій Коростенської міської ради, затвердження їх складу 
та обрання голів постійних комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. 

Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 3.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

2.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Коростенської міської ради VІII  скликання. 
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ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
 

Відповідно до частини 1 ст.50  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” на посаду секретаря Коростенської міської  
ради вношу кандидатуру Олексійчука Олександра Степановича.               
 

 
ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С.  

-Шановні голово, депутати, коротко розкажу про себе. Народився в 
місті Коростень, закінчив середню школу №7. Вступив до Київського 
вищого зенітно-ракетного інженерного училища, потім був 
переведений до Харківського військового університету. Служив в 
Збройних силах України в м.Хмельницькому та м.Коростень. Коли 
скоротили військову частину, продовжив службу вже в іншій сфері, а 
саме в податковій міліції. Вийшовши на пенсію маю звання 
підполковник податкової міліції. Потім працював у бізнесі на 
Коростенському заводі МДФ, близько 6,5 років на посаді начальника 
постачання. Потім зайнявся політичною діяльністю, очолив політичну 
партію «Опозиційна платформа – За життя». Провів двоє виборів. 
Маю дві вищі освіти, технічну і економічну. Одружений, маю сина. 
Що стосується моїх першочергових бачень роботи на посаді 
секретаря міської ради – це безумовно об’єднання всіх політичних 
сил, які представленні в міській раді. З метою, як сказав Володимир 
Васильович, дійсно вирішення нагальних проблем, з метою прийняття 
виважених, реальних таких рішень на користь нашої територіальної 
громади. Рішень, які покращать рівень життя в нашому місті та селах, 
які до нас приєднались. Комфорт проживання. Безумовно, я скажу 
так, що попередні 5 років я також був депутатом, були у нас в цьому 
залі дискусії і вони напевно й будуть, але головне, щоб в усіх 
дискусіях ми всі разом з Вами,  в разі якщо мене виберуть секретарем, 
приходили до спільного знаменника, а саме спільних нормальних 
рішень, які будуть задовольняти всіх депутатів. Зобов’язуюсь 
безумовно спілкуватись з кожним депутатом, почути кожного, щоб 
приймати виважені рішення.  
 
Науменко В.А. 
-Скажіть будь ласка, саме дана посада незалежна від міського голови. 
Чи Ви будете незалежним посадовцем від міського голови і будете 
мати свою думку. 
 
Олексійчук О.С. 
-Я пройшов дуже непогану школу життя. Однозначно я буду мати 
свою думку, буду доводити свою думку міському голові, заступникам 
міського голови, до всього керівного складу нашого міста. Але 
безумовно я скажу так, що секретар повинен працювати в команді 
міського голови, спільно з міським головою. І вся ця робота повинна 
відображатися позитивно в житті нашого міста. Ще раз повторюсь, я 
буду доводити свою думку. І сподіваюсь, що ми з міським головою 
знаходити спільне рішення, знаходити консенсус. Секретар міської 
ради повинен працювати в команді, і я думаю, що ми завжди 
знайдемо нормальні, спільні рішення по всім питанням, які будуть 
виноситись в дану сесійну залу. 
 
Москаленко В.В. 
-На мою думку достойна відповідь, я не хотів би, щоб в депутатів 
склалось таке враження, що є диктат міського голови по всім 
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питанням. Ми постійно радимося по всім питання, і не обов’язково у 
всіх заступників співпадають думки з міським головою. І я 
прислуховуюсь, одна голова це добре, а більше то краще. За мої 22 
роботи в раді у нас не було принципових питань, які б ми не змогли 
погодити. 
  
Олексійчук О.С. 
-У нас не Верховна Рада, у нас міська рада, нам потрібно працювати 
для територіальної громади, незалежно від політичних поглядів. І я 
хочу сказати, що я буду намагатися  бути секретарем для кожної 
політичної сили рівноцінно.  Я сподіваюсь, що у мене це вийде. 
 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В.  
 

 Повідомив про утворення депутатської фракції «СЛУГА 
НАРОДУ» (повідомлення додається) 

 
Грищенко В.В. проінформував, що він написав заяву про вступ до 
фракції «СЛУГА НАРОДУ» та подана на розгляд. Чому він не 
включений до складу фракції,  причини не відомі. 
 
Москаленко В.В. 
-У нас від політичної партії «СЛУГА НАРОДА» зайшло 8 депутатів, 
Ви прийняли рішення щодо 7 депутатів, але той, хто зайшов разом з 
Вами в міську раду, має право проінформувати про своє бачення. Ми 
протокольно це відмітимо, бо згідно Закону, якщо депутат міської 
ради не входить у фракцію, це є підстава, що з часом, а саме через рік 
роботи ради, можна позбавити його депутатських повноважень. Тому 
депутат Грищенко Віталій Васильович має право проінформувати нас 
про дану ситуацію, яка склалась в фракції.  
  
Ярошевець С.В. 
-Фракція була створена недавно, всі запрошувались на засідання і на 
засіданні було присутні 7 депутатів. Протокольно все оформлено. 
Депутат звертається з заявою до фракції. Ми її розглянемо. Але він не 
приймає участі в засіданнях, не писав заяву. Про що взагалі може 
бути мова.   
 
Москаленко В.В. 

 Повідомив про утворення депутатської фракції «Радикальна 
партія Олега Ляшка» (повідомлення додається) 

 
Москаленко В.В. 

Відповідно до частини 3 ст.59  розгляд питання “Про обрання 
секретаря міської ради” передбачає процедуру таємного голосування.  

Нам необхідно затвердити  склад лічильної комісії в кількості не 
менше трьох депутатів. 

Пропоную утворити лічильну комісію у складі восьми чоловік - 
по представнику від кожної партії. 

 
Персонально: 
 

1.Ярошевець С.В. - від партії «Слуга народу» 
2.Гурінчук А.В. - від партії «Опозиційна платформа –За життя» 
3.Заєць М.А. -  від партії «Наш край» 
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4.Тертична Н.А. - від партії «Європейська солідарність» 
5.Лінькова Л.В. -  від партії «Батьківщина» 
6.Лазаренко В.В. - від Радикальної партії Олега Ляшка 
7.Кранокутська А.В. -  від партії «Ліва опозиція» 
8.Бойко Д.В. - від партії «За майбутнє» 

 
Хто за те, щоб лічильну комісію обрати в запропонованому 

складі, прошу голосувати. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова. 

 
Голосування буде проходити в кабінетах №№ 13 та 14. 
Бюлетені будуть видаватись біля входу в 13 кабінет. 
В кабінеті №13 депутати по черзі голосують, опускають бюлетень 

в урну для голосування та виходять через кабінет №14. 
Порядок роботи лічильної комісії, бюлетені, бланки протоколів, 

список депутатів прошу отримати у начальника відділу 
організаційного забезпечення діяльності міської ради. 

 
Оголошую перерву на одну годину для проведення таємного 

голосування. 
            
Прошу всіх депутатів взяти участь у голосуванні. 

 
 

Оголошено перерву на 1 годину 
 
2-1.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Коростенської міської ради VIII скликання. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ярошевець С.В. – голова лічильної комісії 

Озвучив результати таємного голосування  
(Матеріали додаються) 
 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
-Нам необхідно затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії 
про результати таємного голосування з виборів секретаря міської 
ради. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

3.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата міської ради Скляревської К.Л. 
щодо питань, пов’язаних з  вуличним освітленням, зокрема  
освітлення вулиць: Василя Стуса, Івана Котляревського, Черемушки, 
В.Чорновола, Григорія Сковороди, Коцюбинського та прилеглі до них 
провулки)   
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 38, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В.  
-Оголошую перерву, про четверте пленарне засідання першої сесії 
повідомимо додатково. 
Куницький В.І. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


