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  ПРОТОКОЛ 
 пленарного засідання другої сесії Коростенської міської ради VІІІ скликання 

                                                                                          
24.12.2020 року 

Зал засідань міської ради. 
 

Усього обрано депутатів – 38 депутата 
 

Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 2 сесії міської ради 
(додається) 

 
Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=v6QTii40V-E 
 

Другу сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 
Москаленко В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату (лічильної комісії). 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
 
1.Потопальський Ю.В. - депутат партії «Ліва опозиція». 
2.Литвинюк В.В. -  депутат фракції «За майбутнє». 
3.Дідус Д.О. - депутат фракції «Батьківщина» 
ГОЛОСУВАННЯ : «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.   
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії за основу. 
 

Назва питання 
1.Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської  
територіальної громади на 2021 рік 
 
2.Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2021 рік 
 
3.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
 
4.Про внесення змін до  міського бюджету міста Коростеня  на 2020 рік  
 
5.Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії структурних  
підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  міської ради  
на 2021 рік  
 
6.Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік 
 
7.Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 рік 
 
8.Про затвердження старост Коростенської міської територіальної громади 
 
9.Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 
28.11.2019 р. №1647 «Про затвердження Програми підтримки малого та середнього 
підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки» 
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10.Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 
28.11.2019 р. №1646 «Про затвердження Програми по залученню інвестицій та поліпшенню 
інвестиційного клімату міста Коростеня на 2020-2024 роки» 
 
11.Про внесення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку міста 
Коростеня на 2020-2024 роки 
 
12.Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 
28.11.2019 р. №1645 «Про затвердження Програми енергоефективності міста Коростеня на 
2020-2024 роки» 
 
13.Про затвердження Програми зайнятості населення Коростенської міської територіальної 
громади на 2020-2025 роки 
 
14.Про внесення змін до рішення 31 сесії VII скликання від 23.05.2019р. № 1464 «Про 
встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та 
сільськогосподарського призначення на території міста Коростеня». 
 
15.Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на безоплатну передачу вживаної літератури з фонду централізованої 
бібліотечної системи м. Коростеня на баланс ДУ «Коростенської виправної колонії (№71)». 
 
16.Про  затвердження   переліку  об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 
в 2021 році. 
 
17.Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна. 
 
18.Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
 
19.Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального підприємства 
«Водоканал» 
 
20.Про надання дозволу бюджетній установі Стадіон  „Спартак”  на отримання  в якості 
благодійної допомоги обладнання скейт-парку, встановленого на території стадіону 
„Спартак”  по вул. Шолом-Алейхема, 38  в м. Коростені 
 
21.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради № 1259 від 29.11.2018р. в 
частині зміни терміну дії договору оренди приміщення, розташованого по вул. 
Грушевського,41-а в м. Коростені 
 
22.Про включення частини даху нежитлової будівлі Коростенського міського Палацу 
культури ім. Т.Шевченка по вул. Грушевського, 3 в м. Коростені  до Переліку об’єктів 
другого типу для передачі в оренду без проведення  аукціону  
 
23.Про продовження договору оренди частини бібліотеки-філії № 1 ім. Л.Українки по вул. 
Грушевського, 37 в м. Коростені, укладеного з комунальною установою „Коростенський 
інклюзивно-ресурсний центр” Коростенської міської ради 
 
24.Про продовження договору оренди приміщень, розташованих по  вул. Григорія 
Сковороди,81 в м. Коростені, укладеного з комунальною установою „Коростенський 
геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці” Житомирської обласної ради 
 
25.Про призначення директора КП КМР «ТО «Коростеньмедіа»  
 
26.Про призначення уповноваженого представника Коростенської міської ради  
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27. Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
 
28.Про  внесення  змін  до  рішення  Коростенської міської ради (сорокова сесія VІІ  
скликання)  № 1893 від  27.08.2020 р. «Про  безоплатну передачу з комунальної   власності 
територіальної  громади  міста Коростеня  у спільну власність територіальних громад  сіл  
Коростенського  району  3/10  частини нежитлової будівлі по провулку Шевченка, 20 у місті  
Коростені»         
 
29. Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 
22.12.2016р. №503 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної 
безпеки, захисту населення і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-
2021 роки» 
 
30.Про внесення змін до рішення 29 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 
21.02.2019р. №1376 «Про затвердження Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 
роки» 
 
31.Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 
22.12.2016р. №490 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки» 
 
32.Про внесення змін до рішення 18 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 
30.11.2017р. №888 «Про затвердження Комплексної Програми благоустрою та покращення 
стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки» 
 
33.Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської міської ради VІІ 
скликання від 29.06.2017 р. № 723 «Про списання багатоквартирних будинків з балансу 
КВЖРЕП № 1 та ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» 
 
34.Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної документації та витрат 
незавершеного будівництва по об’єкту «Розчищення русла річки Уж в м. Коростень. 
Капітальний ремонт» з балансу управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 
35.Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної документації з балансу 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради 
 
36.Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
 
37.Про затвердження нової редакції  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ  ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
38.Про затвердження Положення  «Про Бюджет участі в Коростенській міській 
територіальній громаді» 
 
39.Про затвердження Положення «Про електронні консультації та опитування в 
Коростенській міській територіальній громаді» 
 
40.Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
 
41.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 
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42.Про  затвердження Положення  про патронатну службу виконавчих органів  Коростенської 
міської ради  
 
43.Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
44.Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-2022 роки» 
та викладення її у новій редакції 
 
45.Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 
20.10.2016 р. №367 
 
46. Про затвердження нової редакції положення відділу охорони здоров’я виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
47.Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  установи 
Територіальний центр соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Коростень 
 
48. Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської міської ради від 
22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції  Міської комплексної програми 
«Турбота» на 2017 - 2021 роки» із змінами   
 
49.Про внесення змін до рішення 11 сесії VII  скликання Коростенської міської ради від 
22.12.2016р. №491 «Про затвердження нової редакції програми «Молодь і родина міста 
Коростеня на 2017-2021 роки із змінами 
 
50.Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Коростеня на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року 
№495, зі змінами 
 
51.Про затвердження Програми розвитку  фізичної культури і спорту у Коростенській міській 
громаді на 2021-2025 роки 
 
52.Про затвердження Положення про постійні комісії Коростенської міської ради 
 
53. Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ скликання 
 
54.Про обрання постійної лічильної комісії Коростенської міської ради VIII скликання 
 
55.Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
 
56.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам  
 
57.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок у 
власність громадянам  
 
58.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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59.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 
 
60.Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
 
61.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування  
 
62.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  
 
63.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
 
64.Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
комунальну власність  
 
65.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди  
 
66.Про втрату чинності пункту 30 рішення сорокової сесії Коростенської міської ради VII 
скликання №1925 від 27.08.2020 року «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» 
 
67.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, що 
підлягає продажу  
 
68.Про продаж фізичній особі-підприємцю Каленському Олександру Степановичу земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Грушевського, 7-В міста Коростеня 
на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
69.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Автосвіт ЛТД» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Сергія Кемського, 50 міста Коростеня на 
якому розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
70.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІА ТОРГ-СЕРВІС ЛТД» 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення по вулиці Базарна площа, 18-А 
міста Коростеня на яких розташовані об’єкти нерухомого майна заявника 
 
71.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 03.09.2015 року №111 та 
додаткової угоди до нього від 03.09.2020 року №77, яка надана в оренду ПІДПРИЄМСТВУ 
КООПЗАГОТПРОМТОРГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 
 
72.Про передачу земельних ділянок в оренду  
 
73.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
74.Про припинення права оренди на земельну ділянку ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» 
 
75.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Маяковського, 74-А міста 
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Коростеня 
 
76.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельних ділянок. 
 
77.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
 
78.Про встановлення фізичній особі-підприємцю Нікітіч Т.Г. права особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди в місті Коростені по вулиці Шевченка, в районі 
будинку №82  
 
79.Про поновлення договорів сервітутного землекористування земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  
 
80.Про передачу земельної ділянки в постійне користування Комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради  
 
81.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Небесної Сотні, 27-В міста 
Коростеня, що підлягає продажу  
 
82.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 
 
83.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
84.Про затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються виставити на земельні 
торги окремими лотами  
 
85.Про продаж Приватному підприємству «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Толстого, 3 міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
86.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Немирів-Ойл»  земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Грушевського, 108 міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
87.Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність 
Коростенської  міської ради 
 
88.Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин у місті Коростені на 2017-
2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІІ-го 
скликання №504 від 22.12.2016 року 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради. 
 
 Про безоплатне прийняття об’єктів нерухомого майна та іншого індивідуально 
визначеного майна із спільної вланості сіл Ушомирської територіальної громади 
Коростенського району у комунальну власність Коростенської міської територіальної 
громади в особі Коростенської міської ради. 
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Єсін І.В. 
 
 Про внесення змін до сільського бюджету Мединівської сільської ради на 2020 рік. 
 
Москаленко В.В. 
 
Про  включення до порядку денного 2 питань та затвердження порядку денного в 
цілому.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» -36, «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: заступнику міського голови Ясинецькому О.А. до 
30 хв.,  Щербанюк Л.П. до 15 хв.; для виступаючих  до 7 хв; для інших питань сесії та для 
повторних виступів відвести до  2 хв. Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте. 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської  територіальної громади на 2021 рік 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Науменко В.А. 
Ясинецький О.А. 
Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Ясинецький О.А. 
Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
Скляревська К.Л. 
Ясинецький О.А. 
Скляревська К.Л. 
Недашківський А.М. 
Ясинецький О.А. 
Лінькова Л.В. 
Ясинецький О.А. 
Науменко В.А. 
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 бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2021 
рік 
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ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
(доповідь додається) 
 

ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Недашківський А.М. 
Щербанюк Л.П. 
Недашківський А.М. 
Москаленко В.В. 
Васянович А.Ю. 
Щербанюк Л.П. 
Васянович А.Ю. 
Вигівський В.В. 
Гуськов В.В. щодо будівництва спорткомплексу чи спортивної зали 
для учнів ЗОШ №1. 
Москаленко В.В. 
Литвинюк В.В. 
Ярошевець С.В. 
Гресь О.П. 
Головійчук О.С. 
Ярошевець С.В. 
Москаленко В.В. 
Гресь О.П. 
Єсін І.В. проінформував, що даний проєкт рішення підтриманий 
більшістю членів бюджетної комісії та рекомендовано винести на 
сесію. 
Ковальчук В.А. – передбачити в даному рішенні чи окремим 
рішенням, щоб виконавці програм, які отримують бюджетні кошти на 
їх реалізацію, спланували пріоритетні запити, а через рік, коли буде 
формуватись бюджет на наступний рік щодо програм, будемо бачити 
на що ефективно пішли кошти або використались не ефективно. Тоді 
у нас всіх буде змога бачити, як реалізуються кошти. 
Щербанюк Л.П. 
Недашківський А.М. щодо виділення коштів для дівчинки Науменко 
Софії на придбання житла у розмірі 500 тис.грн. 
Москаленко В.В. 
Дідківський В.М. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. 
2-1.СЛУХАЛИ: Пропозиція фракції «Слуга народу». 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9, «Проти» - 4, «Утримались» - 7.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте  
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 
2-2.СЛУХАЛИ: Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2021 

рік 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
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ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
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  міського бюджету міста Коростеня  на 2020 рік  

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
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  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та 

енергоносії структурних  підрозділів виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради на 2021 рік  
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Ковальчук В.А. 
Щербанюк Л.П. 
Ярошевець С.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 1, «Утримались» - 1. Не голосував – 1. 
Конфлікт інтересів – Москаленко В.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Мединівської сільської 

ради на 2020 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
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 2 сесії  міської ради 

 після перерви (додається) 
 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження старост Коростенської міської територіальної 
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громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
9-1.СЛУХАЛИ: п.1.Затвердити на посаді старости Лангера Володимира Івановича 

 
ВИСТУПИЛИ: Лангер В.І. 

Недашківський А.М. 
Лангер В.І. 
Литвинюк В.В. 
Недашківський А.М. 
Польова В. – представник громади, виступила від сіл Холосне,  
Злобичі, Нивки, які пропонують висунити на посаду старости 
Сапожнік О.М. 
Ярошевець С.В. 
Польова В. 
Представник села щодо підтримки на посаду старости Лангера В.І. 
Грищенко В.В. 
Представник села 
Стужук В.М. 
Тертична Н.А. 
Грищенко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
9-2.СЛУХАЛИ: п.2.Затвердити на посаді старости Синька Руслана Вікторовича 

 
ВИСТУПИЛИ: Синько Р.В. 

Бойко Д.В. 
Скляревська К.Л. 
Недашківський А.М. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
9-3.СЛУХАЛИ: Про затвердження старост Коростенської міської територіальної 

громади 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 4.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської 

міської ради від 28.11.2019 р. №1647 «Про затвердження Програми 
підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 
2020-2024 роки» 
 

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

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

(додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської 

міської ради від 28.11.2019 р. №1646 «Про затвердження Програми по 
залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату міста 
Коростеня на 2020-2024 роки» 
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» -32 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
12.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» - 32, «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 35 сесії VII скликання Коростенської 

міської ради від 28.11.2019 р. №1645 «Про затвердження Програми 
енергоефективності міста Коростеня на 2020-2024 роки» 
 

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

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

(додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2025 роки 
 

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

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

(додається) 
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 31 сесії VII скликання від 23.05.2019р. 

№ 1464 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки 
несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на 
території міста Коростеня». 
 

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

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

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

комітету Коростенської міської ради на безоплатну передачу 
вживаної літератури з фонду централізованої бібліотечної системи м. 
Коростеня на баланс ДУ «Коростенської виправної колонії (№71)». 
 

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

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

(додається) 
17.СЛУХАЛИ: Про  затвердження   переліку  об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації в 2021 році. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна. 

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

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

(додається) 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження 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» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

комунального підприємства «Водоканал» 
 

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

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

(додається) 
21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу бюджетній установі Стадіон  „Спартак” на 

отримання  в якості благодійної допомоги обладнання скейт-парку, 
встановленого на території стадіону „Спартак”  по вул. Шолом-
Алейхема, 38  в м. Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  

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

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

1259 від 29.11.2018р. в частині зміни терміну дії договору оренди 
приміщення, розташованого по вул. Грушевського,41-а в м. Коростені 
 

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

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

(додається) 
23.СЛУХАЛИ: Про включення частини даху нежитлової будівлі Коростенського 

міського Палацу культури ім. Т.Шевченка по вул. Грушевського, 3 в 
м. Коростені  до Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду 
без проведення  аукціону  
 

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

Ясинецький О.А. 
Бойко Д.В. 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 1, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

24.СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди частини бібліотеки-філії № 1 ім. 
Л.Українки по вул. Грушевського, 37 в м. Коростені, укладеного з 
комунальною установою „Коростенський інклюзивно-ресурсний 
центр” Коростенської міської ради 
 

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

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

(додається) 
25.СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди приміщень, розташованих по  вул. 

Григорія Сковороди,81 в м. Коростені, укладеного з комунальною 
установою „Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів 
війни та праці” Житомирської обласної ради 
 

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

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

(додається) 
26.СЛУХАЛИ: Про призначення директора КП КМР «ТО «Коростеньмедіа»  

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

Стужук В.М. 
Олексійчук О.С. 
Недашківський А.М. 
Чижевська Н.М. 
Недашківський А.М. 
Чижевська Н.М. 
Скляревська К.Л. 
Тертична Н.А. 
Чижевська Н.М. 
Бойко Д.В. 
Олексійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

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

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

27.СЛУХАЛИ: Про призначення уповноваженого представника Коростенської 
міської ради  
 

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

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

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

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

29.СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  Коростенської міської ради 
(сорокова сесія VІІ  скликання)  № 1893 від  27.08.2020 р. «Про  
безоплатну передачу з комунальної   власності територіальної  
громади  міста Коростеня  у спільну власність територіальних громад  
сіл  Коростенського  району  3/10  частини нежитлової будівлі по 
провулку Шевченка, 20 у місті  Коростені»                            
 

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

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

(додається) 
30.СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття об’єктів нерухомого майна та іншого 

індивідуально визначеного майна із спільної вланості сіл 
Ушомирської територіальної громади Коростенського району у 
комунальну власність Коростенської міської територіальної громади в 
особі Коростенської міської ради. 
 

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

Ясинецький О.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської 

міської ради від 22.12.2016р. №503 «Про затвердження Програми 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 
територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 
роки» 
 

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) 
32.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 29 сесії VІІ скликання Коростенської 

міської ради від 21.02.2019р. №1376 «Про затвердження Екологічної 
програми міста Коростеня на 2019-2021 роки» 
 

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

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

(додається) 
33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської 

міської ради від 22.12.2016р. №490 «Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 
2017-2021 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
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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 внесення змін до рішення 18 сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 30.11.2017р. №888 «Про затвердження Комплексної 
Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста 
Коростеня на 2018-2021 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший 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) 
35.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання від 29.06.2017 р. № 723 «Про списання 
багатоквартирних будинків з балансу КВЖРЕП № 1 та ПП 
«Коростенський житловий сервіс № 5» 
 

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) 
36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної 

документації та витрат незавершеного будівництва по об’єкту 
«Розчищення русла річки Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт» з 
балансу управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший 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) 
37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної 

документації з балансу управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

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) 
38.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

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) 
39.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З 

ПИТАНЬ  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
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КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший 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) 
40.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення  «Про Бюджет участі в Коростенській 

міській територіальній громаді» 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. - керуючий справами виконкому   
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 3.  

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

(додається) 
41.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про електронні консультації та 

опитування в Коростенській міській територіальній громаді» 
 

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) 
42.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної 

системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. - керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 1, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
43.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

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

Охрімчук А.В. 
Москаленко В.В. 
Литвинюк В.В. 

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  затвердження Положення  про патронатну службу виконавчих 
органів  Коростенської міської ради  
 

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

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

(додається) 
45.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 

ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
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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) 
46.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я 

на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
47.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії VII скликання 

Коростенської міської ради від 20.10.2016 р. №367 
 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 34, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
48.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції положення відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

установи Територіальний центр соціального  обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Коростень 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І. В. - начальник управління праці та соціального захисту 
населення Коростенської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. 
Єсін І.В. 
Москаленко В.В. 

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

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

50.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової 
редакції  Міської комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 
роки» із змінами   
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І. В. - начальник управління праці та соціального захисту 
населення 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 внесення змін до рішення 11 сесії VII  скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016р. №491 «Про затвердження нової редакції 
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програми «Молодь і родина міста Коростеня на 2017-2021 роки із 
змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І. В. - начальник управління праці та соціального захисту 
населення 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) 

52.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Коростеня на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Коростенської 
міської ради VII скликання від 22.12.2016 року №495, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. - начальник відділу освіти                                                          
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
53.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку  фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській громаді на 2021-2025 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Черних О. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту                                             
 

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

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

54.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Коростенської 
міської ради 
 

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

Олексійчук О.С. 
Єсін І.В. 

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

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

55.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ 
скликання 
 

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

Олексійчук О.С. 
Мостівенко Т.А. 
Олексійчук О.С. 
Тертична Н.А. 
Олексійчук О.С. 
Тертична Н.А. 
Олексійчук О.С. 
Єсін І.В. 
Вигівський В.В. 
Стужук В.М. 
Недашківський А.М. 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

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

55-1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ 
скликання в цілому 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 20, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
56.СЛУХАЛИ: Про обрання постійної лічильної комісії Коростенської міської ради 

VIII скликання 
 

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

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

(додається) 
57.СЛУХАЛИ: Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 

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

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

(додається) 
СЛУХАЛИ: Про продовження роботи сесії без перерви 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 21, «Проти» - 4, «Утримались» - 4.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято 
58.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам  
 

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

ВИСТУПИЛИ: 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) 
59.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та надання земельних ділянок у власність громадянам 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(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, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з 
подальшою передачею у власність 
 

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

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

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

61.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян (учасників АТО/ООС) про надання 
дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у 
власність 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
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власності управління економіки 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 32, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1 депутат 

Конфлікт інтересів – Заєць М.А. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на виготовлення проєктів із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність  
 

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

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

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

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

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

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

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

68.СЛУХАЛИ: Про втрату чинності пункту 30 рішення сорокової сесії Коростенської 
міської ради VII скликання №1925 від 27.08.2020 року «Про розгляд 
заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з подальшою 
передачею у власність» 
 

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

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

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

69.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 
Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, що підлягає продажу  
 

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

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

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

70.СЛУХАЛИ: Про продаж фізичній особі-підприємцю Каленському Олександру 
Степановичу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Грушевського, 7-В міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
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власності управління економіки 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

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

(додається) 
71.СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Автосвіт 

ЛТД» земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Сергія Кемського, 50 міста Коростеня на якому розташований 
об’єкт нерухомого майна заявника 
 

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

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

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

72.СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІА ТОРГ-
СЕРВІС ЛТД» земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення по вулиці Базарна площа, 18-А міста Коростеня на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна заявника 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 1, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

73.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
03.09.2015 року №111 та додаткової угоди до нього від 03.09.2020 
року №77, яка надана в оренду ПІДПРИЄМСТВУ 
КООПЗАГОТПРОМТОРГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 
 

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

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

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

74.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в оренду  
 

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

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
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(додається) 
76.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку ТОВ «СТАТОЙЛ 

УКРАЇНА» 
 

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

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

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

77.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці 
Маяковського, 74-А міста Коростеня 
 

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

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

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

78.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення  земельних ділянок. 
 

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

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

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

79.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості). 
 

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

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

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

80.СЛУХАЛИ: Про встановлення фізичній особі-підприємцю Нікітіч Т.Г. права 
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди 
в місті Коростені по вулиці Шевченка, в районі будинку №82  
 

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

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

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

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

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
82.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне користування 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради  
 

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

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

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

83.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 27-В міста Коростеня, що підлягає продажу  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються 
виставити на земельні торги окремими лотами  
 

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

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

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

87.СЛУХАЛИ: Про продаж Приватному підприємству «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 
Толстого, 3 міста Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної 
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власності управління економіки 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 33, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
88.СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Немирів-

Ойл»  земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Грушевського, 108 міста Коростеня на якій розташований 
об’єкт нерухомого майна заявника 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутата Недашківського А.М., депутатів 
фракції ОПЗЖ. 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Скляревська К.Л. 

Москаленко В.В. 
Скляревська К.Л. 
Ярошевець С.В. 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


