
Протокол № 8 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 08.04.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

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

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

комунальної власності 
Взяли участь: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 

 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Синицький О.П. – заступник міського голови 
Мельниченко О.П. -  заступник начальника управління земельних відносин 
та комунальної власності 
Корнійчук В.О. – заступник міського голови 
Черняєва С.В.- завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Заєць М.А. - начальник відділу охорони здоров’я 
Козаченко О.О. – начальник відділу культури і туризму 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
Ущапівський С.М. – начальник відділу цифрових технологій виконавчого 
комітету 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1. Про надання дозволу Комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №1на отримання кредитного ліміту в АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 
2.Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального 
госпордарства Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 



роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ скликання від 
22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
3.Про внесення змін до «Екологічної програми Коростенської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019р. №1376 
4. Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської міської ради VІІ 
скликання від 28.11.2019 р. №  1675 «Про затвердження Правил благоустрою 
території міста Коростень» 
5.Про списання багатоквартирних будинків з балансу Комунального 
підприємства «Грозинське» Коростенської міської ради» та Комунального 
підприємства «Михайлівське» Коростенської міської ради» 
6.Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради №198 від 17.03.2021р.   «Про передачу Коростенською міською радою 
до виконавчого комітету Коростенської міської ради зобов’язань з оплати 
праці та нарахувань на оплату праці по звільненим працівникам сільських 
рад, які приєднані до Коростенської міської ради»  
7.Про затвердження нової редакції  Положення про управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
8. Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 24 сесії VII 
скликання  № 1159  від 30.08.2018 р., 34 сесії VII скликання  № 1605  від 
17.10.2019 р. та 42 сесії  VII скликання № 1965  від 08.10.2020 р. 
9.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - 
нежитлового підвального приміщення загальною площею 85,0 кв.м по вул. 
Грушевського,25, приміщення  87 для  проведення   електронного аукціону з 
умовами 
10.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності - 
нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 108,0 кв.м по  вул. 
Князя Володимира, 68, приміщення 1 для проведення електронного аукціону 
з умовами 
11.Про несення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік  
12.Про несення змін до Програми підтримки малого та середнього 
підприємництва Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 
роки  
13.Про несення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста Коростеня на 2020-2024 роки 
14.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 49 від 
24.12.20р. в частині зміни назви Балансоутримувача нежитлових приміщень, 
розташованих по вул. Григорія Сковороди, 81 в  
м. Коростені 
15.Про включення до Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду 
без проведення  аукціону  частини нежитлової будівлі виробничої бази по 
вул. Шевченка, 56 в м. Коростені   
16.Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського комунального 
підприємства «Водоканал» 
17.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради  (друга  сесія 



VІІІ  скликання) № 42 від  24.12.2020 р. «Про затвердження розподілу об’єкта 
нерухомого майна»   
18.Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу  
19.Про здійснення державної  регуляторної політики Коростенською  
міською  радою  та її виконавчим комітетом в 2020 році  
20.Про внесення  змін до рішення другої сесії VIII скликання від 24 
грудня 2020 року № 29 «Про  звільнення  від сплати за оренду, 
комунальні послуги та енергоносії структурних  підрозділів виконавчого 
комітету  Коростенської  міської ради на 2021 рік»  
21. Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання 
до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Народного депутата України           
В. Арешонкова, голови Асоціації міст України В. Кличка, голови 
Житомирської обласної державної адміністрації В. Бунечка щодо 
надання дозволу на поновлення роботи універсальних ринків в умовах 
червоного рівня епідемічної небезпеки 
 
22.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №67 
23.Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі 
змінами  
24.Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської 
ради 
25.Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради   
26.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської   територіальної 
громади на  2021 рік 
27.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік 
28.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 
29.Про внесення змін до Програми розвитку освіти Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  четвертої 
сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №190 
30.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ 
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 
31.Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в 
Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», 
затвердженої рішенням сорок другої сесії VІІ скликання від  08.10.2020 р. 
№1974, зі змінами 
32.Про затвердження Положення про Бюджет участі в Коростенській міській 



територіальній громаді (нова редакція) 
33.Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки”, 
затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІІ-го 
скликання №504 від 22.12.2016 року 
 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничому 

житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству 
№1на отримання кредитного ліміту в АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-

комунального госпордарства 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 проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Екологічної програми 

Коростенської міської територіальної громади на 2019-
2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії Коростенської 
міської ради VІІ скликання від 21.02.2019р. №1376 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання від 28.11.2019 р. №  1675 «Про 
затвердження Правил благоустрою території міста 
Коростень» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
5.СЛУХАЛИ: Про списання багатоквартирних будинків з балансу 

Комунального підприємства «Грозинське» Коростенської 
міської ради» та Комунального підприємства 
«Михайлівське» Коростенської міської ради» 



ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради №198 від 17.03.2021р.   «Про 
передачу Коростенською міською радою до виконавчого 
комітету Коростенської міської ради зобов’язань з оплати 
праці та нарахувань на оплату праці по звільненим 
працівникам сільських рад, які приєднані до 
Коростенської міської ради»  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  Положення про 

управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 

«Утримались» - 1 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 

24 сесії VII скликання  № 1159  від 30.08.2018 р., 34 сесії 
VII скликання  № 1605  від 17.10.2019 р. та 42 сесії  VII 
скликання № 1965  від 08.10.2020 р. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності - нежитлового підвального приміщення 
загальною площею 85,0 кв.м по вул. Грушевського,25, 
приміщення  87 для  проведення   електронного аукціону з 
умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності - нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 108,0 кв.м по  вул. Князя Володимира, 
68, приміщення 1 для проведення електронного аукціону з 
умовами 



ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
11.СЛУХАЛИ: Про несення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Коростенської міської територіальної громади на 
2021 рік 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
12.СЛУХАЛИ: Про несення змін до Програми підтримки малого та 

середнього підприємництва Коростенської міської 
територіальної громади на 2020-2024 роки  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 

«Проти» - 1 
«Утримались» - 0 

13.СЛУХАЛИ: Про несення змін до Програми по реалізації Стратегічного 
плану розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. зауважив, що достатньо одного робочого 

місця (точки доступу) 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 
- Пакет доступу коштує однаково, що 5 робочих місць, що 
1 пакет. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 1 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської 
ради  № 49 від 24.12.20р. в частині зміни назви 
Балансоутримувача нежитлових приміщень, розташованих 
по вул. Григорія Сковороди, 81 в  
м. Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
15.СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку об’єктів другого типу для 

передачі в оренду без проведення  аукціону  частини 
нежитлової будівлі виробничої бази по вул. Шевченка, 56 



в м. Коростені   
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
16.СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку об’єктів другого типу для 

передачі в оренду без проведення  аукціону  частини 
нежитлової будівлі виробничої бази по вул. Шевченка, 56 
в м. Коростені   

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

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

(друга  сесія VІІІ  скликання) № 42 від  24.12.2020 р. «Про 
затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна»   

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 
- Пропоную зняти з порядку денного  через те, що не 
виготовлені технічні паспорти 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду порядку денного 
18.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу  
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
19.СЛУХАЛИ: Про здійснення державної  регуляторної політики 

Коростенською  міською  радою  та її виконавчим 
комітетом в 2020 році 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
20.СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення другої сесії VIII 

скликання від 24 грудня 2020 року № 29 «Про  
звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги 
та енергоносії структурних  підрозділів виконавчого 
комітету  Коростенської  міської ради на 2021 рік», як 
невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
21.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ 

скликання до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, 
Народного депутата України           В. Арешонкова, 



голови Асоціації міст України В. Кличка, голови 
Житомирської обласної державної адміністрації В. 
Бунечка щодо надання дозволу на поновлення роботи 
універсальних ринків в умовах червоного рівня 
епідемічної небезпеки, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради, пропонує додати 

до списку народного депутата Пушкаренка А.П. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

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

самоврядування Коростенської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої 
сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №67 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

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

інформаційної системи Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами  

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
24.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  структури  виконавчих органів 

Коростенської міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. – депутат міської ради: 

- З якою метою вводиться посада заступника міського 
голови? 

Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому: 
- Потрібно відібрати частину повноважень від 

заступника з гуманітарних питань, частину по 
комунікації з громадськістю. 

Головійчук О.С. – депутат міської ради: 
- потрібно посаду керуючого справами виконкому 

прирівняти до заступника голови. 
Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 

- Які функції будуть виконувати працівники, які 
вводяться 

Корнійчук В.О. – заступник міського голови, довів до 
відома  присутніх необхідність введення цих працівників. 
Олексійчук О.С. – секретар міської ради, зазначив про 



необхідність введення посади заступника. 
Тертична Н.А. – депутат міської ради: 

- Пропоную розділити  і проголосувати окремо за 
введення посади  заступника і введення посад 
робітників адміністрації, працівників управління 
земельного відділу. 

Ярошовець С.В. – депутат міської ради: 
- Питання про введення заступника міського голови 

треба доопрацювати, бо невизначена сфера 
діяльності і відповідальності нового заступника. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради, голосувати по кожному 
пункту окремо 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 3 ( Єсін І.В., Стужук В.М, Бойко Д.В.) 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 3 
Пропозиція: проголосувати  розмежувати проєкт рішення -  
окремо посада заступника. 
«За» - 8  

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради   

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Комісія не дійшла згоди по даному питанню 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 4 

«Проти» - 2 
«Утримались»- 2 

26.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської   
територіальної громади на  2021 рік 

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

- Необхідно віднайти кошти на покращення 
матеріально-технічної бази медичних закладів. 

Ярошовець С.В. – депутат міської ради: 
- Роз’яснення щодо витрат 180 000  грн. на підшивку  

архівних документів сільської ради. 
Корнійчук В.О. – заступник міського голови, роз’яснив 
про необхідність на упорядкування архіву 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2021 
рік 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансовго управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
28.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 проект рішення на 5 сесію 

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

Коростенської міської територіальної громади на 2021-
2025 роки, затвердженої рішенням  четвертої сесії VIII 
скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. 
№190 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
30.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської 

міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням 
міської ради від 24.12.21 року №79 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 

«Проти» - 1 
31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Комплексної програми 

профілактики злочинності в Коростенській міській 
територіальній громаді на 2021-2024 роки», затвердженої 
рішенням сорок другої сесії VІІ скликання від  08.10.2020 
р. №1974, зі змінами 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
32.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Бюджет участі в 

Коростенській міській територіальній громаді (нова 
редакція) 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до “Програми розвитку земельних 

відносин Коростенської міської територіальної громади 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 управління 
земельних відносин та комунальної власності 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних відносин 
та комунальної власності, запропонував розглянути ще 2 проекти рішень 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VІІ 

скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. 
№1699 «Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від 30.01.2004 року, укладеного між 
Коростенською міською радою та АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «ЕК» 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»), як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління 
земельних відносин та комунальної власності 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин 

та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на розробку проєкту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки по провулку Залізничному, 7 міста 
Коростеня, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління 
земельних відносин та комунальної власності 

ВИРІШИЛИ: 
 

Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
СЛУХАЛИ: Пропозиція депутата Лінькової Л.В. передбачити кошти в 

міському бюджеті на харчування дітей 1-4 класів  
ВИРІШИЛИ: 
 

Відділу освіти подати розрахунки про кількість учнів 1-4 
класів та прорахувати необхідну кількість коштів 

 
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 


