
     
 

 

 

Пояснювальна записка 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 

Васильчуку В.Б.  

 (четверта сесія VІІІ скликання  від  25.02.2021р.) 

 

              До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли 

документи від голови Житомирської обласної організації Національної спілки 

журналістів України,  Житомирської обласної організації Національної спілки 

письменників України, Коростенської міської організації ВО «Батьківщина», 

характеристики, клопотання, автобіографія, перелік творчих доборок 

Васильчука, газета «Вечірній Коростень», журнали Аллочка до школярочка (3 

штуки).  Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коростень»  Васильчуку В.Б. 

             Дане питання було винесено на розгляд засідання  комісії  по 

нагородженню званням „Почесний громадянин міста Коростеня” . Протоколом 

№10 було прийнято рішення винести кандидатуру Васильчуку В.Б. на 

обговорення в депутатські комісії та підготувати проект рішення на чергову 

сесію міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коростень»  Васильчуку В.Б. за значний особистий вклад  за активну участь у 

суспільному житті міста Коростеня. 

            Васильчук В.Б. Український дитячий письменник, видавець, заслужений 

журналіст України, громадський діяч, засновник і головний редактор газети 

«Вечірній Коростень», фундатор Всеукраїнського літературно – мистецького 

свята «Просто на Покрову» та премії імені Василя Юхимовича, керівник 

літературно – мистецької студії «Древлянка», має відзнаку «За заслуги перед 

містом», редактор дитячого інформац3ійно-навчального літературно-

художнього журналу  «Аллочка-дошколярочка».  

            Віктор Борисович – відома людина не тільки в місті, області чи Україні, 

а й за її межами. Є переможцем багатьох обласних, республіканських і 

міжнародних конкурсів. Про його життя і творчість розповідають веб-ресурс 

«Письменницький портал», Житомирське обласне радіо і телебачення», ТО 

«Коростеньмедіа». Він автор майже 30 книг для дітей і дорослих. Деякі 

перекладено французькою, російською та англійською. За багатогранну 

різнопланову діяльність  Віктор Борисович неодноразово був удостоєний 

багатьох літературних, Міжнародних та Всеукраїнських літературно-

мистецьких премій. У 2019 році Віктор Васильчук втретє став лауреатом 

Корнійчуківської премії та отримав четвертого «Діамантового Дюка» у 

Міжнародному конкурсі імені де Рішельє. 

              2020р.-довгоочікуваний диплом Літературної премії імені Юрія 

Яновського за мою книгу «Мій друг Пончик».  



12.01.2021р.:За поданням Міжнародної академії літератури, мистецтва, 

комунікації при розгляді і затвердженні Незалежного Журі з Німеччини і США 

удостоєні Інтернаціональної медалі імені ДЖЕКА ЛОНДОНА письменники 

з України, Росії, США, Франції, Ізраїлю: Віктор Васильчук (Коростень, 

Україна), Рене Герра (Париж, Франція), Людмила Маршезан (Париж, Франція),  

Мар'ян Бєлєнький (Єрусалим, Ізраїль), Тетяна Копиленко (Петрозаводськ, 

Росія), Богдан Сушинський (Одеса , Україна), (посмертно), Аркадій Львов 

(Нью-Йорк, США), (посмертно). 

 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення: виготовлення посвідчення Почесного громадянина міста Коростень, 

нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Коростень», стрічки з написом 

«Почесний громадянин міста Коростень» встановленого зразку. 

          

 

 

Начальник юридичного відділу                                        Т.Камінська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 

Васильчуку В.Б.»  

 (четверта сесія VІІІ скликання  від  25.02.2021р.) 

 
 

 

Проект рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець:  Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

Камінська Тетяна Анатоліївна. 

 

Доповідає на сесії: міський голова Москаленко Володимир Васильович. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 

Синицький Олександр Петрович, Камінська Тетяна Анатоліївна.  

 

Запросити: 

 

Розсилка: Керуючий справами виконкому Охрімчук А.В., юридичний відділ 

виконавчого комітету.  

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


