
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
від  21.11.2019р.                                                                      14.00 год. 
 

Назва питання 
 

Доповідають 

1.Про внесення змін до  міського бюджету міста Коростеня на 
2019 рік                

Щербанюк Л.П.- 
заступник 
міського голови- 
начальник 
фінансового 
управління 
 

2.Про затвердження Програми енергоефективності міста 
Коростеня на 2020-2024 роки 
 
3. Про затвердження Програми по залученню інвестицій та 
поліпшенню інвестиційного клімату міста Коростеня на 2020-
2024 роки 
 
4.Про затвердження Програми підтримки малого та середнього 
підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки 
 
5.Про затвердження Програми по реалізації Стратегічного плану 
розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки 
 
6. 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, зі змінами  
 
7.Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів 
масової інформації комунальної форми власності Коростенської 
міської ради  та розвитку інформаційно-комунікативної системи 
м.Коростеня на  2020-2022 роки  
 
8.Про надання дозволу Комунальному виробничому житловому 
ремонтно - експлуатаційному підприємству №1 на отримання 
кредитного ліміту в АТ КБ  «ПРИВАТБАНК» 
 
9.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру  
юридичних  осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських  
формувань про осіб, які  уповноважені діяти  від імені  
юридичної особи – виконавчого комітету Коростенської міської 
ради ( код ЄДРПОУ  04053507) в   частині  подачі документів для 

Жилін О.В. – 
начальник 
управління 
економіки 
 



проведення державної реєстрації (або реєстраційних дій) 
 
10.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру  
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських  
формувань про осіб, які уповноважені діяти  від імені  юридичної 
особи - Коростенської міської ради ( код ЄДРПОУ 13576977) в 
частині подачі документів для проведення державної реєстрації 
(або реєстраційних дій) 
 
11.Про затвердження нової редакції статуту  КОМУНАЛЬНОГО 
ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО – 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО    ПІДПРИЄМСТВА   №1 
 
12.Про надання  дозволу  бюджетній установі стадіон „Спартак” 
на списання  приміщення туалету по вул. Шолом-Алейхема,38 в 
м. Коростені   
 
13.Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня ділянки 
зливової  каналізації та двох оглядових колодязів по вул. 
Київській, 21-Б)  
 
14.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну 
власність територіальної громади міста  Коростеня спортивного  
майданчику, розташованого по вул.Шевченка,119 в м. Коростені)  
 
15.Про  надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 
власність територіальної громади міста пам’ятного знаку  на 
честь Героя України Сергія Кемського по вул. С.Кемського,2 в м. 
Коростені )  
 
16.Про   затвердження    переліку об’єктів комунальної власності, 
що підлягають приватизації в 2020 році  
 
17.Про затвердження плану діяльності Коростенської міської 
ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік 
 
18.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на укладення з громадською 
організацією  „Коростенська Спілка  поляків  України” 
договору оренди навчального кабінету загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої по вул. 
Древлянській, 20 в м. Коростені 
 
19.Про   надання  згоди   на  безоплатне  прийняття  з  



державної в комунальну власність територіальної громади 
міста Коростеня адміністративної будівлі, яка знаходиться у 
власності Державної служби  статистики  України та  на  
балансі  Головного управління  статистики  у  Житомирській  
області 
 
20.Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої 
рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської 
ради від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)  
 
21.Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку 
культури і туризму в м.Коростень на  2017-2021 
роки,затвердженої рішенням 13 сесії Коростенської міської ради 
VII скликання від 05.04.17р. № 629, зі змінами 
 
22.Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони 
здоров’я на 2017-2019 роки» затвердженої рішенням 31 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання від 23.05.2019р. 
№1474 
 
23. 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 
    

Дзиґа О.О. – 
заступник 
міського голови 
 
 

24.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від  
22.12.2016 р. №500, зі змінами  
 
25.Про внесення змін до  Програми розвитку міської 
автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії 
Коростенської міської ради VII скликання  від 19.10.2017 року 
№831, зі змінами 
 
26.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської 
ради з нагоди Дня місцевого самоврядування  

Охрімчук А.В. – 
керуючий 
справами 
виконкому 

27.Про внесення змін до «Комплексної  Програми благоустрою 
та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 
роки», затвердженої рішенням 18 сесії міської ради від 
30.11.2017р. №888 (зі змінами) 
 
28.Про внесення змін до «Екологічної програми міста Коростеня 

Мартинюк В.М. – 
начальник 
управління ЖКГ 



на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019р. 
№1376 
 
29.Про надання дозволу Комунальному підприємству 
«Теплозабезпечення» на списання  безнадійної заборгованості з 
квартири №1 будинку №1 по вулиці Богдана Хмельницького в м. 
Коростені 
 
30.Про надання дозволу  Комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1, 
Комунальному підприємству «Водоканал», Комунальному 
підприємству «Теплозабезпечення», Комунальному виробничо-
господарському підприємству на списання  безнадійної 
заборгованості з квартири № 4 будинку № 30 по вулиці 
Корольова в м. Коростені 
 
31.Про затвердження Правил благоустрою території м. 
Коростеня. 
 
32.Про затвердження нової редакції Правил розміщення 
зовнішньої реклами в місті Коростені  
 
33.Про надання дозволу Управлінню житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради, як головному розпоряднику коштів місцевого бюджету 
на укладання договору на виконання робіт по об’єкту: 
«Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в 
районі житлового  будинку по вул. Сосновського, 52Б в м. 
Коростені» 
 
34.Про  внесення змін до  Програми забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки, захисту населення і територій міста 
Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VII 
скликання від 22.12.16р. № 503, зі змінами 
 
35.Про затвердження Програми  із створення, розроблення 
містобудівної та проектної документації територій м.Коростеня 
на період 2020-2022 рр 

Вигівський В.В. – 
секретар міської 
ради 

36.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради Вигівський В.В. – 
секретар міської 
ради 

37.Розгляд матеріалів по списанню майна КВЖРЕП №1 
 

 

 


