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  ПРОТОКОЛ 
першого пленарного засідання першої сесії  
Коростенської міської ради VІІІ скликання 

                                                                                          
19.11.2020 року 

Зал засідань міської ради. 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=auWlXxGCMiM&t=4655s 

 
Першу сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрила голова Коростенської 

міської територіальної виборчої комісії Кулага Оксана Леонідівна. 
 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію голови Коростенської міської виборчої комісії про результати 
виборів депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання та Коростенського міського 
голови, визнання їх повноважень. 
 
ВИСТУПИЛИ: Кулага Оксана Леонідівна - голова Коростенської міської територіальної 
виборчої комісії. (Зачитала відповідні постанови та вручила тимчасові посвідчення депутатам 
міської ради). (Інформація додається). 
 
Кулага О.С. (Право вручити атрибути влади – булаву та колар міського голови, надається 
найстаршому депутату новообраної Коростенської міської ради VІІІ скликання, Почесному 
Громадянину міста Коростеня Шишуку Якову Омеляновичу.) 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 
ПРИСЯГА: Я, Москаленко Володимир Васильович, заступаючи на посаду Коростенського 
міського голови, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду 
вірно служити Коростенській міській територіальній громаді та народові України, неухильно 
дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, 
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові 
обов’язки.  
 
ВИСТУПИЛИ: Кулага О.Л. - голова Коростенської міської територіальної виборчої комісії. 
(Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право 
ведення пленарного засідання першої сесії Коростенської міської ради VІІІ скликання 
передається новообраному міському голові Москаленкоу В.В.) 
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

-В першу чергу хочу подякувати виборцям нашої Коростенської міської територіальної 
громади за високу честь обранням мене на посаду голови громади і привітати депутатів 
міської ради з тим, що люди коростенщини висловили Вам довіру і обрала на поважну, 
почесну громадську посаду. І я виражаю впевненість, що ми разом з Вами, я як міський 
голова, Ви як депутати, будемо робити все, щоб життя в нашій громаді було кращим, менше 
було політики, а більше реальних справ в інтересах кожного коростенця, включаючи і села, 
які увійшли у нашу територіальну громаду. Більш важливого завдання я сьогодні не бачу для 
нас. Ви розумієте є державні інтереси, але є ми - місцеве самоврядування, як воно буде 
працювати - залежить добробут кожної людини. Якщо хочете мою особисту думку – у нас в 
державі більш менш тримається порядок завдячуючи місцевому самоврядуванню в нашій 
Україні. Мені важко уявити, щоб  його не було, і як проходили процеси в державі. Тому що 
ми бачимо, як не просто державі, але місцеве самоврядування тримає громаду, вирішує 
соціальні питання для людей і це важливо. Я для себе бачу, і думаю, що це важливо і будемо 
спільно це робити в першу чергу будемо розвивати економіку. Наше місто більше як 100 
років було промислове. І в цьому форматі ми будемо і далі продовжувати роботу. Створення 
робочих місць - від цього залежить і добробут наших коростенців. Тобто якщо будемо 
відкривати нові екологічно чисті, сучасні виробництва, будуть працювати наші люди, буде 
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можливість заробляти достойну заробітну плату, будуть відрахування до місцевого бюджету, 
то я думаю, що всі інші питання у нас будуть краще вирішуватись. Я думаю, що спільно ми 
це будемо робити, це наше завдання в галузі економіки. І зрозуміло сприяти розвитку малого 
бізнесу. Ми бачимо через які проблеми вони проходять в середовищі малого та середнього 
бізнесу, але його потрібно підтримувати, тому завдання нас депутатів та влади обов’язково це 
робити. 

Зрозуміло, що питання екології були, є, і залишається для нас важливими. По-перше - 
чорнобильська сторінка у нас ще не перегорнута, вона є, але багато хто хотів би, що вона 
пройшла, але на жаль вона існує. Тому всіма програмами, які пов’язані з Чорнобилем, ми 
будемо займатися, і більше піднімати дане питання на державному рівні. Тому що держава 
про це забула. Якщо ми говоримо про річку Уж, наше завдання відродити р.Уж. На жаль 
ситуація природня така що не сприяє її відновленню, колись були багатоводні річки, але в 
даний час від нас залежить очистка річки. І зрозуміло, що всі екологічні питання, які 
пов’язані з полігоном твердих побутових відходів, очищенням нашого міста, вивіз сміття, 
озелененням міста, це всі актуальні питання в даний час.  

На сьогоднішній день для нас викликом стала охорона здоров’я щодо ситуації з 
коронавірусом не тільки в нашій державі, а й у всьому світі. Ми побачили скільки у нас 
проблем. До речі, ми багато вкладали коштів разом з минулим скликання депутатів, і 
залученням інших коштів. Проведення ремонтів, закуплення обладнання. І я думаю, що в 
подальшому ми так будемо працювати. В наступному році ми повинні закінчити будівництво 
хірургічного корпусу, в цьому році двоповерхового корпусу. З тим, щоб придати медицині 
сучасний вигляд і залучити гарних фахівців до роботи у нас. Якщо ми хочемо щоб наше 
суспільство розвивалося, то охорона здоров’я була і залишається основним пріоритетом для 
нашого міста. 

Щодо благоустрою нашого міста. В планах наших реконструкція «площі Комсомолу», 
будемо залучати інвесторів, бізнесменів до даного питання а менше тратити бюджетних 
коштів.  

В рамках розвитку спорту – продовжувати реконструкцію стадіону «Спартак», ремонт 
стадіону Локомотив, будівництво нового сучасного стадіону навпроти Ушомирської сільської 
лікарні.  

Щодо освіти - я ще для себе на сьогодні бачу, і думаю, що Ви мене підтримаєте, будемо 
виходити на Міністерство освіти, щоб відкрити вищий учбовий заклад у нашій територіальній 
громаді. На даний час ми ведемо перемовини з деякими вищими навчальними закладами 
Києва та Житомира з тим, щоб вони відгукнулися на наше прохання. І ми як центр уже 
Коростенської району повинні затримати нашу молодь, це дасть сплеск інтелектуальний. 
Плануємо на базі районної поліклініки, яка знаходиться в Пашинах, відкрити вищий 
навчальний заклад. 

Соціальні питання – у нас на базі управління праці по місту обслуговується 37 тисяч 
людей по різним направленням. А коли ми приєднаємо район до нас, ще збільшиться 
обслуговування. Тому соціальні питання були, є і залишаються дуже важливими.  

Нарешті приєднанні території – перед цим як офіційно територіальна комісії оголосила 
результати, ми вже провели аналіз діяльності приєднаних до нас 18 сільських рад. І коли ми 
провели невеличкий аналіз діяльності життя нашим співмешканців сільських, набагато важчі 
умови проживання там є. Але люди там дещо іншого складу на відміну від міських. 
Адекватно відносять до спільної роботи. В першу чергу потрібно компактно все зробити 
порадившись з ними, щоб покращити умови проживання - дороги, щоб можна було туди 
доїхати, гарні комунікації, комунальні господарства, клуби, бібліотеки, фельшерсько-
акушерські пункти. І на все це підуть кошти на їхнє утримання, але я не думаю, що вони 
захочуть бути «нахлєбніками» на міських жителях. У них теж є можливість заробляти кошти, 
кар’єри, на нашу думку не дуже раціонально використовується земля, тому що є орендатори, 
які взяли землю та вирощують урожай. Тому будемо з ними розмовляти, і вони будуть 
підключатися з тим, щоб було краще життя на селі. Я не думаю, що за рік чи за два наведемо 
порядок, але спільно ми всі разом гармонізуємо наші стосунки. Тому що це справа нова, 
справа надзвичайна, вона буде часто виноситься в цей зал.  

Я не роблю детальний аналіз по кожній галузі, ми будемо про це говорити, будуть звіти 
міського голови, будемо затверджувати плани соціально-економічного розвитку, план 
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Стратегічного розвитку уже з приєднаними селами. Будемо все вивчати і спільно ці питання з 
Вами вирішувати. Тому шановні депутати, я в першу чергу звертаюся до Вас, роботи у нас 
багато, що для нас це головне добробут, спокій, гарне життя мешканців нашої громади. 
Менше політики, а спільно разом працювати.  

     
Арешонков В.Ю. – народний депутат України. 
-Я хочу привітати з переобранням міського голову та новообраних депутатів, кому 

члени Коростенської громади віддали свої голоси на цих виборах, відповідно Ви заслужили 
на те, щоб представляти інтереси наших громадян в дуже непростий період. Тому я думаю, 
що у Вас надзвичайно попереду тяжка робота. Єдине що в мене вселяє оптимізм, що ми 
домоглися в державі початку змін в системі управління, я веду мову про так звану  
децентралізацію влади. І це для нас присутніх в цій залі надзвичайно важливо. Це те про що 
ми говорили багато років, що центральна влада бажано, щоб була сильною, але вона все одно 
повинна виконувати тільки окремі функції. Все що пов’язане з конкретним щоденним життям 
громад має вирішуватись тут на територіях. Тому передача більш широких повноважень 
органам місцевого самоврядування було важливим питанням в усі роки, але погодьтесь тільки 
останні 4 роки цей процес пішов швидше, але на жаль він не був комплексним. Ми говорили, 
що повинно все бути одночасним, а не  просто передача повноважень по управлінням, а  
передача всіх необхідних ресурсів, і тільки нарешті ми почали передавати земельні ресурси, і 
про фінансові сьогодні ідуть перемовини. Центральна влада не дуже хоче віддавати такі 
повноваження на місця в органи місцевого самоврядування. Але мені здається, що все ми 
завершимо, бо зворотнього шляху немає. Чому я так детально про це говорю, бо саме від вас 
сьогодні новообраних депутатів, керівників міста залежить всі ті ефективні кроки по розвитку 
наших територій. Ще раз хочу звернутись до всіх та закликати до єднання задля спільної 
роботи на користь громади. На завершення хочу Вам побажати успіхів в роботі, і щоб 
оцінили Вашу роботу люди.  
 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
-Інформацію голови Коростенської міської територіальної виборчої комісії «Про підсумки 
виборів депутатів Коростенської міської ради VIII скликання та Коростенського міського 
голови, визнання їх повноважень», нам необхідно взяти до відома. Відповідно до Регламенту 
роботи Коростенської міської ради VII скликання для проведення пленарних засідань 
застосовується електронна система «Голос». Тому, шановні депутати, прошу зареєструватися. 
 

Усього обрано депутатів – 38 депутатів 
 

Електронна реєстрація присутніх на першому пленарному засіданні першої сесії міської 
ради (додається) 

 
1.СЛУХАЛИ: Про  підсумки виборів депутатів Коростенської міської ради восьмого 

скликання та Коростенського 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) 

 
 
2.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату (лічильної комісії). 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
 
1.Заєць М.А. - депутат партії «Наш край». 
2.Єсін І.В.- депутат партії «Ліва Опозиція». 
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3.Гурінчук А.В. - депутат партії «Опозиційна платформа – За життя». 
ГОЛОСУВАННЯ : «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.   
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії. 
 

Назва питання 
 
2.Про утворення робочої  групи по розробці Регламенту роботи Коростенської міської ради 
VIІІ скликання та Положення про постійні комісії міської ради VIІІ скликання. 
 
3.Про обрання секретаря Коростенської міської ради VІII  скликання. 
 
4.Про утворення старостинських округів Коростенської міської територіальної громади 
 
5.Про затвердження структури апарату управління виконавчих органів міської ради 
 
6.Про затвердження Положення про старосту Коростенської міської територіальної громади 
 
7.Про затвердження старост Коростенської міської територіальної громади 
 
8.Про затвердження заступників міського голови 

 
9.Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

 
10.Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання голів 
постійних комісій. 

 
11.Про початок реорганізації рад, що приєднуються. 
 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34,  «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По питаннях порядку денного: для виступаючих  до 10 хв; для інших питань сесії та для 
повторних виступів відвести до 5 хв. Перерву оголосити для проведення таємного 
голосування та через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
 
СЛУХАЛИ:  Про утворення робочої  групи по розробці Регламенту роботи 

Коростенської міської ради VIІІ скликання та Положення про постійні 
комісії міської ради VIІІ скликання. 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - , «Утримались» - .  

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

(додається) 
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ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
-Оскільки розгляд наступних питань порядку денного сесії потребує 
консультацій, а також вступу в силу Закону України №3651-д «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», 
прийнятого 17.11.2020 року.  
Тому оголошую перерву, про друге пленарне засідання першої сесії 
повідомимо додатково. 
 
Ярошевець С.В. 
-У нас попереду розгляд питання Положення про старост, і такі 
питання потребують розгляду на засіданнях постійних комісій, тому я 
пропоную створити робочу групу на якій ми розглянемо дане питання 
та винесемо на голосування в сесійну залу.  
 
Москаленко В.В. 
-Гарна пропозиція, але якщо Ви не заперечуєте, то я пропоную 
делегувати  розглянути дане питання прийнятій робочій групі по 
розробці Регламенту. 
 
Ярошевець С.В. 
-У нас є всього по одному представнику від політичних партій, 
можливо то є не та кількість для розгляду таких питань. Тому я 
вважаю, що якщо є депутати, які хочуть взяти участь у роботі робочої 
групи, щоб вони  заявились, і ми включили їх в дане рішення. 
 
Москаленко В.В. 
-Давайте будемо виходити з того, що у нас всі робочі групи, всі 
засідання, всі майбутні комісії працюють у відкритому режимі. Тому 
у відкритому режимі будемо працювати, тому хто хоче внести свої 
пропозиції або приймати участь у засіданні робочої групи, вони 
мають кожний на це право. Формалізувати - я не бачу такої 
необхідності. 
 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


