
Протокол №6 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 18.02.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

1. Єсін І.В. 
2. Тертична Н.А. 
3. Лінькова Л.В. 
4. Юхимович Ю.В. 
5. Авраменко С.А. 
6. Ковальчук В.А. 
7. Бойко Д.В. 
8. Стужук В.В. 
9. Ярошевець С.В. 
10. Недашківський А.М. 
11.Головійчук О.Г.  

Головуючий: Єсін І.В. –голова комісії з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності 

Взяли участь: Олексійчук О.С. – секретар міської ради, Заєць М.А. – 
депутат міської ради, Лазаренко В.В. – депутат міської ради, Лінькова Л.В. 
– депутат міської ради 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Вигівський В.В.  -  перший заступник міського голови 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
Жилін О.В. – начальник управління економіки 
Ходаківський М.М. – генеральний директор КНП КЦМЛ КМР 
Шишук І.Я. – директор міського територіального центру 
Микитчук О.Ф. – директор ЦСС 
Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту 
Бовкунова М.В. - голова ГО «Спілка голів об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків «Солідарність» 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Коростеня 



за 12 місяців  2020 року 
2.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Берестовецької 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
3.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Бехівської  
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
4.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Васьковицької 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
5.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Дідковицької 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
6.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каленської  
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
7.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Кожухівської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
8.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 
Малозубівщинської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
9.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Мединівської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
10.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Межиріцької 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
11.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Михайлівської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
12.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Новаківської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
13.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Обиходівської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
14.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Сарновицької 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
15.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Сингаївської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
16.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 
Стремигородської сільської ради за 12 місяців  2020 року 
17.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Ходаківської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
18.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Холосненської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
19.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Хотинівської 
сільської ради за 12 місяців  2020 року 
20.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  територіальної 
громади на  2021 рік 



21.Про затвердження Положення про порядок  і нормативи відрахування до 
бюджету Коростенської міської територіальної громади частини чистого 
прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами 
 
22.Про делегування прав представлення інтересів Коростенської міської 
територіальної громади при прийнятті співвласниками багатоквартирного 
будинку рішень щодо управління багатоквартирним будинком 
 
23. Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради 
Грозинського державного комунального підприємства, зміну його назви, 
внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції 
 
24. Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради 
Комунального Михайлівського підприємства, зміну його назви, внесення 
змін та затвердження Статуту в новій редакції 
 
25.Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального  
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки», 
затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. 
№ 490 (зі змінами) 

 
26.Про внесення змін до «Програми благоустрою Коростенської міської 
територіальної громади на 2018 - 2021 роки», затвердженої рішенням 18 сесії 
міської ради VIІ скликання від 30.11.2017р. №888 (зі змінами) 
 
27.Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до 
комунальної власності Коростенської міської  територіальної громади  
      
28.Про внесення змін  до «Програма із  створення, розроблення містобудівної 
та проектної документації територій м.  Коростеня на період 2020-2022 рр.», 
затвердженої рішенням  тридцять п’ятої  сесії  Коростенської міської ради 
VIIскликання №1677 від 28.11.2019 року 
 
29.Про скасування рішення 22 сесії VII скликання Коростенської  міської 
ради від 24.05.2018 р. №1080 «Про затвердження «Порядку залучення, 
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Коростень»  
 
30.Про  перелік проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів 
ДФРР у 2022 році 
 
31.Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня за 2020 рік.                                                                          
 



32.Про внесення змін до Програми зайнятості населення Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
 
33.Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу 
реалізації в 2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня 
до 2025 року 
 
34.Про внесення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану 
розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки 
 
35.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 
36.Про включення приміщення спортивного залу навчально-виховного 
комплексу „Школа-гімназія” № 12 по вул. Київська, 4 в м. Коростені  до 
Переліку другого типу для передачі в оренду без проведення  аукціону  
 
37. Про включення обєктів до Переліку другого типу для передачі в оренду 
без проведення  аукціону .  
 
38. Про включення приміщень харчоблоків шкільних їдалень до Переліку 
другого типу для передачі  в оренду без проведення  аукціону  
 
39.Про передачу в оренду Комбінату громадського харчування  
Коростенської райспоживспілки приміщень харчоблоків шкільних 
їдалень  без проведення  аукціону  
 
40.Про внесення змін до рішення Коростенської  міської  ради (друга  сесія  
VII скликання)  № 41від 24.12.2020 року «Про затвердження переліку  
об’єктів  комунальної власності, що підлягають приватизації в 2021 році» 
 
41.Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого  майна  
та  іншого   індивідуально  визначеного майна  із  спільної власності сіл 
Ушомирської територіальної громади Коростенського району у комунальну 
власність Коростенської міської територіальної громади в особі 
Коростенської міської ради 
 
42.Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 
Коростенської  міської  територіальної  громади майна,  встановленого  
приватним    підприємством «Коростенський завод теплотехнічного 
обладнання» 
 
43.Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна   
 
44.Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та 



енергії» 
 
45.Про скасування рішення Коростенської міської  ради друга сесія VІІІ 
скликання) від 24.12.2020р. № 44  «Про  затвердження нової редакції  статуту 
Коростенського комунального підприємства «Водоканал» 
 
46.Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального 
підприємства «Водоканал» 
 
47.Про затвердження передавальних  актів Берестовецької  сільської  ради 
(ЄДРПОУ 04347893), Бехівської  сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), 
Васьковицької  сільської ради (ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської 
ради  (ЄДРПОУ 04347953), Каленської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), 
Кожухівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347427),  Мединівської    сільської ради  
(ЄДРПОУ  04348007),  Межиріцької сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  
Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  сільської 
ради  (ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 
04348059), Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 ), 
Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  
сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  
04348148), Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154), 
Хотинівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що приєднуються шляхом  
реорганізації до Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 13576977) 
 
48.Про заміну складу ліквідаційних комісій з ліквідації КВЖРЕП №2 
(ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3 ( ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  
(ЄДРПОУ 31012147) та створення єдиної ліквідаційної  комісії  з ліквідації  
КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3  ( ЄДРПОУ 05398958),  
КВЖРЕП №4  (ЄДРПОУ 31012147) 
 
49.Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої 
інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії Коростенської міської 
ради VIII скликання  від 24.12.2020 року №12 
 
50.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської 
міської територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації 
центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Коростенської міської ради в рамках реалізації Проекту «U-LEAD з 
Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів 
надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення 
про місцеве самоврядування» 

 
51.Про створення юридичної особи публічного права – Управління 



містобудування, архітектури, земельних ресурсів та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження 
положення про нього 
 
52.Про затвердження структури виконавчих органів Коростенської міської 
ради  
53.Про затвердження нової редакції  Положення комунальної установи 
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг ) Коростенської міської територіальної громади» 
 
54.Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  
установи  Територіальний  центр  соціального  обслуговування (надання  
соціальних  послуг)  Коростенської  міської територіальної громади 
 
55.Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Коростенської 
міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
56.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 
Васильчуку Віктору Борисовичу  
57.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на звільнення від відшкодування оплати за спожиті комунальні 
послуги (теплопостачання, водопостачання та водовідведення) та від сплати 
за використання холодильного, технологічного обладнання та інвентаря 
переможцями процедури закупівлі послуги з харчування учнів пільгових 
категорій, вихованців дошкільних підрозділів та дітей потерпілих від 
Чорнобильської катастрофи (орендарями приміщень шкільних їдалень) 
закладів освіти Коростенської міської територіальної громади  
 
58.Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на списання основних засобів з зарахуванням на 
позабалансовий рахунок 
 
59.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 
 
60.Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 
Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 
ради № 77 від 24.12.2020р. 
 
61.Про затвердження Програми ,,Молодь Коростенської міської 
територіальної громади” на 2021-2025 роки 
 
62.Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 



63.Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 
 
64.Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростенській 
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки 
 
65.Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за 
депутатськими округами  
 
66.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII  
скликання від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми 
профілактики злочинності в місті Коростені  на  2021-2024 роки» 
 
67.Про зняття з контролю рішень  Коростенської міської ради 
 
 
 
СЛУХАЛИ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови, 

запропонував заслухати голову ОСББ «Основа 1» 
Ларькову С. щодо відшкодування коштів за теплі 
кредити  та внести дане питання до порядку денного. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати комісії з відшкодування відсотків 

погодити відшкодування фактично сплачених відсотків 
за листопад та грудень 2020 року за Компенсаційною 
Угодою №9 від 23.01.2020 року  
 

СЛУХАЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради, 
 вніс пропозицію заслухати начальника КВГП про 
розчищення доріг 

ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. –депутат міської ради, вніс пропозицію 
заслухати начальника КВГП на засіданні спільної 
комісії. 
Головійчук О.С. – депутат міської ради, вніс 
пропозицію запропонувати директору КВГП виступити 
по телебаченню. 
Єсін І.В. – депутат міської ради, вніс пропозицію 
заслухати директора КВГП після засідання бюджетної 
комісії 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 0 
«Проти» - 7 
«Утримались» - 1 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету міста Коростеня за 12 місяців  2020 року 



ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Берестовецької сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради: 

- Які доходи отримає бюджет Коростенської 
громади від приєднання сіл Коростенського 
району? 

Мельниченко О.В.  – начальник фінансового 
управління: 
- Підготую дане питання на сесію 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
3. СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Бехівської  сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Васьковицької сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Дідковицької сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Каленської  сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Кожухівської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Малозубівщинської сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Мединівської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Межиріцької сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Михайлівської сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Новаківської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Обиходівської сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Сарновицької сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Сингаївської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Стремигородської сільської ради за 12 місяців  
2020 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Ходаківської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Холосненської сільської ради за 12 місяців  
2020 року 



ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського 

бюджету Хотинівської сільської ради за 12 місяців  2020 
року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 
управління 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
20.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  

територіальної громади на  2021 рік 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник міського фінансового 

управління 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради, вніс 

пропозицію виділити кошти на енергоаудит сільських 
рад 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови: 

- На енергоаудит потрібно 20 000. Ми плануємо 
прийняти  на сесії всі приміщення і працювати над 
оптимізацією мережі сільських громад, і потім 
працювати над енергоефективністю приміщень 

Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому, довів 
до відома депутатів про витрати на матеріально-технічне 
забезпечення  сільських рад (офісу старост) 
Тертична Н.А. – депутат міської ради: 

- Як будуть проводити благоустрій  старости в 
сільських громадах? 

Вигівський В.В. – перший заступник міського голови: 
- будуть залучати осіб із служби зайнятості та 

коштів, які  виділяються на благоустрій через 
управління ЖКГ 

Мельниченко О.В. – начальник фінансового 
управління: 
- З міського бюджету потрібно виділити   4 млн. для 
закінчення приймального відділення  
Ходаківський М.М. – головний лікар ЦМЛ, роз’яснив 
депутатам  про необхідність закінчення ремонту 
приймального відділення  

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-10 
 «Не голосував» - 1(Недашківський А.М.) 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок  і нормативи 



відрахування до бюджету Коростенської міської 
територіальної громади частини чистого прибутку 
(доходу) комунальними унітарними підприємствами 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-10 

 «Не голосував» - 1 
22.СЛУХАЛИ: Про делегування прав представлення інтересів 

Коростенської міської територіальної громади при 
прийнятті співвласниками багатоквартирного будинку 
рішень щодо управління багатоквартирним будинком 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 

 «Не голосував» - 1 
23.СЛУХАЛИ: Про прийняття до сфери управління Коростенської 

міської ради Грозинського державного комунального 
підприємства, зміну його назви, внесення змін та 
затвердження Статуту в новій редакції 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
24.СЛУХАЛИ: Про прийняття до сфери управління Коростенської 

міської ради Комунального Михайлівського 
підприємства, зміну його назви, внесення змін та 
затвердження Статуту в новій редакції 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-

комунального  Коростенської міської територіальної 
громади на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 11 
сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. № 490 
(зі змінами) 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
26.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми благоустрою 

Коростенської міської територіальної громади на 2018 - 
2021 роки», затвердженої рішенням 18 сесії міської ради 



VIІ скликання від 30.11.2017р. №888 (зі змінами) 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
27.СЛУХАЛИ: Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що 

належить до комунальної власності Коростенської 
міської  територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
28.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до «Програма із  створення, 

розроблення містобудівної та проектної документації 
територій м.  Коростеня на період 2020-2022 рр.», 
затвердженої рішенням  тридцять п’ятої  сесії  
Коростенської міської ради VIIскликання №1677 від 
28.11.2019 року 

ДОПОВІДАЄ: «За»-9 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
29.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 22 сесії VII скликання 

Коростенської  міської ради від 24.05.2018 р. №1080 
«Про затвердження «Порядку залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Коростень»  

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
30.СЛУХАЛИ: Про  перелік проектів, які можуть реалізуватися за 

рахунок коштів ДФРР у 2022 році 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.А. – депутат міської ради: 

- Поясніть, що таке мережа  індустріальних парків 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови:  

- Це комунікації, які підводяться до територій 
індустріального парку і приваблює інвесторів 

ВИРІШИЛИ: Надати позитивний висновок на співфінансування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
31.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми економічного та 

соціального розвитку міста Коростеня за 2020 рік.                                                                         
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-6 

 «Утримались»-3 
32.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-
2025 роки 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 
- Змінити суму з 600 000 на 900 000. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
33.СЛУХАЛИ: Про затвердження громадського та адміністративного 

моніторингу реалізації в 2020 році завдань Стратегічного 
плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
34.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми по реалізації 

Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2020-
2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
35.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: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.А. – депутат міської ради: 

- Чи закінчена інвентаризація землі по місту? 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 
- Ні, для цього потрібно більше 6 млн. грн.. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
36.СЛУХАЛИ: Про включення приміщення спортивного залу 

навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія” № 12 
по вул. Київська, 4 в м. Коростені  до Переліку другого 
типу для передачі в оренду без проведення  аукціону  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 



37.СЛУХАЛИ: Про включення обєктів до Переліку другого типу для 
передачі в оренду без проведення  аукціону 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
38.СЛУХАЛИ: Про включення приміщень харчоблоків шкільних 

їдалень до Переліку другого типу для передачі  в оренду 
без проведення  аукціону 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
39.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Комбінату громадського 

харчування  Коростенської райспоживспілки 
приміщень харчоблоків шкільних їдалень  без 
проведення  аукціону, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 

 «Не голосували» - 1 (Лінькова Л.В.) 
40.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської  міської  

ради (друга  сесія  VII скликання)  № 41від 24.12.2020 
року «Про затвердження переліку  об’єктів  комунальної 
власності, що підлягають приватизації в 2021 році» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
41.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів 

нерухомого  майна  та  іншого   індивідуально  
визначеного майна  із  спільної власності 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 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
42.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в 

комунальну власність Коростенської  міської  
територіальної  громади майна,  встановленого  
приватним    підприємством «Коростенський завод 



теплотехнічного обладнання» 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-6 

«Утримались»-3 
43.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна   
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-7 

«Утримались»-2 
44.СЛУХАЛИ: Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів 

по клімату та енергії» 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-5 

«Утримались»-3   
 Авраменко С. А. вийшов 

45.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської  ради 
друга сесія VІІІ скликання) від 24.12.2020р. № 44  «Про  
затвердження нової редакції  статуту Коростенського 
комунального підприємства «Водоканал» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
46.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  статуту 

Коростенського комунального підприємства 
«Водоканал» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради із зхауваженнями 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-7 

 «Утримались»-2 
47.СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних  актів Берестовецької  

сільської  ради (ЄДРПОУ 04347893), Бехівської  
сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької  
сільської ради (ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347953), Каленської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської 
сільської ради  (ЄДРПОУ 04347427),  Мединівської    
сільської ради  (ЄДРПОУ  04348007),  Межиріцької 



сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  Михайлівської 
сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  
сільської ради  (ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської 
сільської ради (ЄДРПОУ 04348059), Сарновицької   
сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 ), 
Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  
Стремигородської  сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), 
Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  04348148), 
Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154), 
Хотинівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що 
приєднуються шляхом  реорганізації до Коростенської 
міської ради (ЄДРПОУ 13576977) 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-6 

 «Утримались»-3 
48.СЛУХАЛИ: Про заміну складу ліквідаційних комісій з ліквідації  

КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП №3 ( 
ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  (ЄДРПОУ 
31012147) та створення єдиної ліквідаційної  комісії  з 
ліквідації  КВЖРЕП №2 (ЄДРПОУ 03343597), КВЖРЕП 
№3                   ( ЄДРПОУ 05398958),  КВЖРЕП №4  
(ЄДРПОУ 31012147) 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
49.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку міської 

автоматизованої інформаційної системи Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії Коростенської 
міської ради VIII скликання  від 24.12.2020 року №12 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
50.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади 
матеріальних цінностей для модернізації центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету 
Коростенської міської ради в рамках реалізації Проекту 
«U-LEAD з Європою: програма для України з 
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення 
центрів надання адміністративних послуг та підвищення 



поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
51.СЛУХАЛИ: Про створення юридичної особи публічного права – 

Управління містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради та затвердження положення 
про нього 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради, запитав щодо 

необхідності з’єднання двох відділів у одне управління. 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому, 
відповів, що територіальна громада значно збільшилась, 
збільшився об’єм роботи, тому утворюється управління 
Ярошевець С.В. – депутат міської ради, сказав, що 
складається враження, що раніше не було договорів 
оренди, якщо додаються додаткові території, то відділ не  
справиться? 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-6 
«Проти»-1 (Ярошевець С.В.) 
«Утримались»-2 

52.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 

«Проти»-1  
53.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  Положення 

комунальної установи «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг 
) Коростенської міської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
54.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  граничної  чисельності 

працівників  комунальної  установи  Територіальний  
центр  соціального  обслуговування (надання  
соціальних  послуг)  Коростенської  міської 



територіальної громади, як невідкладне 
ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ВИСТУПИЛИ: Шишук І.Я. – директор територіального центу, який 

запропонував присутнім збільшити  штатну чисельність  
працівників і обґрунтував цю необхідність. 
Недашківський А.М. – депутат міської ради, 
запропонував збільшити штатну чисельність на 6 осіб 
Тертична Н.А. – депутат міської ради підтримала 
Недашківського А.М., щодо збільшення  штатної 
чисельності на 6 осіб 
Єсін І.В. – начальник УПСЗН додав, що для роботи тер 
центру достатньо збільшити штатних працівників на три 
особи, поставив запропонований проєкт на голосування 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-6 
 «Не голосували» - 3 

55.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-
2021 роки 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник УПСЗН 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-5 

«Проти»- 3 
«Утримались»-1 

56.СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Коростень» Васильчуку Віктору Борисовичу 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на звільнення від 
відшкодування оплати за спожиті комунальні послуги 
(теплопостачання, водопостачання та водовідведення) та 
від сплати за використання холодильного, 
технологічного обладнання та інвентаря переможцями 
процедури закупівлі послуги з харчування учнів 
пільгових категорій, вихованців дошкільних підрозділів 
та дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи 
(орендарями приміщень шкільних їдалень) закладів 
освіти Коростенської міської територіальної громади  

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8  
58.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів з зарахуванням на 
позабалансовий рахунок 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
59.СЛУХАЛИ: 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 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
60.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту у Коростенській міській 
територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради № 77 від 24.12.2020р. 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
61.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ,,Молодь Коростенської 

міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 
ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
62.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки» 
та викладення її у новій редакції (питання не було 
розглянуте) 

63.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-
2025 роки 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови: 
- Програму потрібно додатково вивчити та узгодити 
деякі  проблемні питання 

ВИРІШИЛИ: Розглянути на засіданні постійних комісій додатково, 
інформацію взяти до відома 



ГОЛОСУВАННЯ: «За»-8 
64.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
осіб з їх числа у Коростенській міській територіальній 
громаді на 2021-2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П . - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
65.СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Коростенської міської ради 

VIIІ скликання за депутатськими округами  
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
66.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської 

міської ради VII  скликання від 08.10.20р. №1974 «Про 
затвердження комплексної Програми профілактики 
злочинності в місті Коростені  на  2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
67.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень  Коростенської міської 

ради 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9 
 
 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань бюджету, економіки  
та комунальної власності                                                І.В.Єсін 
 
Секретар постійної комісії  
з питань бюджету, економіки  
та комунальної власності                                                Н.А.Тертична 
                                                                                           
 
 
  


