
Протокол № 9 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 03.06.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

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

 
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, Козак Ю.В. – депутат 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 
Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
Гавриленко І.І. – головний бухгалтер КВГП 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
Ущапівський С.М. – начальник відділу цифрових технологій виконавчого 
комітету 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
Гресь О.П. – директор стадіону «Спартак» 
Тімбуровський М.І. – директор ЦФСЗН «Спорт для всіх» 
Чуб В.В. – начальник відділу доходів фінансового управління 
Любочко С.М. – начальник управління земельних відносин та комунальної 
власності 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.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) 
2. Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального 
господарства 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 встановлення ставки єдиного податку на території Коростенської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
4. Про встановлення ставки туристичного збору на території Коростенської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
5.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
6.Про внесення змін до рішення 2 сесії VІII скликання від 24.12.2020р. №39 
«Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки 
несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на 
території Коростенської міської територіальної громади» 
7.Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік 
8.Про внесення змін до рішення 5 сесії VII скликання Коростенської міської 
ради від 21.04.2016 р. №161 «Про затвердження Положення «Про порядок 
списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Коростеня»  
9.Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському 
підприємству на списання основних засобів 
10. Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-господарському 
підприємству на списання транспортних засобів 
11. Про надання  дозволу  комунальному  виробничому житловому 
ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на списання транспортних 
засобів 
12.Про надання  дозволу Бюджетній установі Стадіон  „Спартак” на списання 
бігової доріжки РНТ -004 
13.Про надання  дозволу  Коростенському комунальному  підприємству 
„Водоканал” на списання транспортних засобів 
14.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлової будівлі (двох гаражів)  по 
вул.Героїв Небесної Сотні (вул.Табукашвілі),5-А, приміщення  1 та 
нежитлової будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні (вул.Табукашвілі),5-Б, в 
місті Коростені 
15.Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  та  її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
16.Про затвердження нової редакції статуту Коммунального підприємства 
Коростенської міської ради «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» 
17.Про затвердження Концепції впровадження системи енергетичного 
менеджменту в Коростенській міській територіальній громаді  
18. Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 



клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року 
19. Про внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської 
міської територіальної громади на 2020-2024 роки 
20. Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 від 24.05.2012 р. 
та №1167 від 30.08.2018 р. такими, що втратили чинність 
21.Про припинення  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТВА  
«МИХАЙЛІВСЬКЕ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» шляхом  його 
ліквідації 
22.Про збереження середньої заробітної плати за Мединівським сільським 
головою 
23. Про  оплату упорядкування та зберігання документів  приєднаних 
сільських рад  
24.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. (зі змінами) 
25.Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі 
змінами 
26.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, зі 
змінами 
27.Про  затвердження  структури  виконавчих органів Коростенської міської 
ради 
28.Про затвердження заступника міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради   
29.Про  внесення змін до  рішення  першої сесія VІІІ скликання друге 
пленарне засідання від 01.12. 2020 р. № 9  «Про  утворення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради VІІІ скликання» 
30.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік 
31.Про внесення змін до бюджету  Коростенської  міської  територіальної 
громади на  2021 рік 
32. Про затвердження нової редакції Положення про фінансове управління 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
33.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 
 
 
ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови, 

вніс пропозицію включити до порядку денного бюджетної 
комісії питання «Про перелік проектів, які можуть 
реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році 
«За» - 9 



Ярошевець С.В. – депутат міської ради, запропонував 
внести в порядок денний звернення до Кабміну про 
підтримку малої приватизації 
«За» -9 
Козак Ю.В. – депутат міської ради, повідомила депутатів 
про ініціативу створення міжфракційного об’єднання «За 
духовність, моральність та християнський шлях розвитку 
Коростенщини» 

1.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 проект рішення на 6 сесію 

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

комунального господарства 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: 
- а саме збільшити суму фінансування до 1 млн. грн.  та 
перенести зі статті на статтю 137 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
3.СЛУХАЛИ: Про перелік проектів, які можуть реалізуватися за рахунок 

коштів ДФРР у 2022 році 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Погодити перелік проекті, які можуть реалізуватися за 

рахунок коштів ДФРР у 2022 році (висновок додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки єдиного податку на території 

Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. – депутат міської ради, 

запропонував і обґрунтував  пропозицію щодо зменшення 
єдиного податку до 10% для ІІ групи підприємців 
Головійчук О.С. – депутат міської ради, запропонував 
залишити запропоновану ставку  на рівні 2021 року, а саме 
так як пропонується 12,5% замість 14% 
Стужук В.М. – депутат міської ради, надав роз’яснення 
щодо встановлення єдиного податку яка вже встановила 
пільговий єдиний податок для зручності і підтримки 



малого бізнесу 
(Ухвалили підтримати ставку єдиного податку на 2022 рік: 
І групи – 8% 
ІІ групи – 12,5% 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
5.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки туристичного збору на території 

Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
6.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. уточнив, щодо оплати ставки податків 

власних будівель, гаражів, стоянок 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови, надав 
роз’яснення 
Калінін Р.С., уточнив розмір ставки, щодо будівель 
офісних, торгівельних складів 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
«Утримались» - 1 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії VІII скликання від 
24.12.2020р. №39 «Про встановлення ставок орендної 
плати за земельні ділянки несільськогосподарського та 
сільськогосподарського призначення на території 
Коростенської міської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради, запропонував  

змінити ставку за розміщення реклами (п.16) з 6% на 12% 
«За» - 2 
«Проти» - 5 
«Утримались» - 2 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

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

8.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради з поправками 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 5 сесії VII скликання 

Коростенської міської ради від 21.04.2016 р. №161 «Про 
затвердження Положення «Про порядок списання, 
безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Коростеня»  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
10.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-

господарському підприємству на списання основних 
засобів 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
11.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Комунальному  виробничо-

господарському підприємству на списання транспортних 
засобів 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Гавриленко І.І. - головний бухгалтер КВГП, яка подала 

роз’яснення щодо великої залишкової вартості списаних 
транспортних засобів 
Мартинюк В.М. - начальник УЖКГ, запропонував  
транспортні засоби з великою залишковою вартістю 
узгодити питання до 08.06.21 р. до загальної комісії. 
Єсін І.В. –довивчити питання до спільного засідання 

12.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  комунальному  виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 
на списання транспортних засобів 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 
13.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу Бюджетній установі Стадіон  

„Спартак” на списання бігової доріжки РНТ -00 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
14.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Коростенському комунальному  

підприємству „Водоканал” на списання транспортних 
засобів 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
15.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної 

власності, які підлягають приватизації у 2021 році, 
нежитлової будівлі (двох гаражів)  по вул.Героїв Небесної 
Сотні (вул.Табукашвілі),5-А, приміщення  1 та нежитлової 
будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні (вул.Табукашвілі),5-
Б, в місті Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
16.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської 

міської  ради  та  її виконавчого комітету з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2021 рік 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

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

підприємства Коростенської міської ради «Творче 
об’єднання «Коростеньмедіа» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції впровадження системи 

енергетичного менеджменту в Коростенській міській 
територіальній громаді  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради, який сказав що 

на минулому засіданні  вносив пропозиції щодо 
впровадження  енергозберігаючих технологій в 
Коростенській громаді, особливо в бюджетних установах. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного 



розвитку та клімату Коростенської міської територіальної 
громади до 2030 року 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

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

Коростенської міської територіальної громади на 2020-
2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
21.СЛУХАЛИ: Про визнання рішень Коростенської міської ради №712 

від 24.05.2012 р. та №1167 від 30.08.2018 р. такими, що 
втратили чинність 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
22.СЛУХАЛИ: Про припинення  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТВА  

«МИХАЙЛІВСЬКЕ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» шляхом  його ліквідації 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
23.СЛУХАЛИ: Про збереження середньої заробітної плати за 

Мединівським сільським головою 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 

«Проти» - 1 
24.СЛУХАЛИ: Про  оплату упорядкування та зберігання документів  

приєднаних сільських рад  
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 

«Утримались» - 1 
25.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. (зі змінами) 
ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови, який  

доповів щодо виділення коштів на заміну даху в клубі 
«Ровесник», на встановлення бювету з питною водою на 
стадіоні «Спартак» , капітального ремонту клубу «Вітязь» 
на суму  1млн.400 грн. 

ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – директор стадіону «Спартак», який доповів 
про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Коростенській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки, а саме встановлення бювету з 
питною водою на суму 250 000 грн. 
Головійчук О.С.- депутат міської ради, вніс пропозицію  
створити комісію для обстеження даху в клубі  
«Ровесник» і знайти винних в пошкодженні даху 
Стужук В.М. – депутат міської ради, підтримав 
пропозицію Головійчука О.С., але запропонував 
підтримати зміни до програми  
Головійчук О.С. – депутат міської ради, запропонував 
виключити із з Програми клуб «Ровесник» 
«За»-8 
«Проти»-1 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради, зі змінами 

ГОЛОСУВАННЯ:  «За»-9 
26.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 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»-9  
27.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, зі змінами 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

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

Коростенської міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИСТУПИЛИ: Тертична Н.А. – депутат міської ради, сказала що не 

вбачає необхідності змінювати структуру  і вводити 
посаду  ще одного заступника. Крім того, Наталія 



Андріївна додала, що той перелік повноважень  і 
посадових обов’язків  нового заступника 
необґрунтований, їх можуть виконувати  ті заступники, які 
вже призначені. 
Ярошевець С.В. – депутат міської ради, сказав, що певні 
посадові особи вже призначені мабуть, не справляються із 
своїми обов’язками, якщо хочуть ввести ще одного 
заступника. Тому що до повноважень нового заступника 
додано повноваження, які вже виконують певні посадові 
особи. Також додав, що можливо деякі особи  не 
справляються зі своїми обов’язками і потрібно міняти тих, 
хто не справляється. 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому, пояснив, 
що заступники координують роботу відділів, які їм 
підпорядковані. 
Головійчук О.С. – депутат міської ради, сказав що в 
бюджеті не вистачає коштів на нагальні справи, які 
стосуються всіх жителів (будівництв, ремонт доріг і т.д.), а 
на нового заступника у нас є 500 000  на рік, на введення 
ще однієї посади , яка, крім того  вводиться під конкретну 
людину. 
Недашківський А.М. – депутат міської ради, також 
наголосив на тому, що нова посада потребує коштів, яких 
не вистачає в бюджеті. Якщо не вистачає коштів на 
ремонт доріг, на школи, то в першу чергу треба економити 
на додаткових посадах. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- 4 
«Проти» - 4 
«Утримались» -1 

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

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»- 5  

«Проти» - 2 
«Утримались» -2 

30.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  рішення  першої сесія VІІІ 
скликання друге пленарне засідання від 01.12. 2020 р. № 9  
«Про  утворення виконавчого комітету Коростенської 
міської ради VІІІ скликання» 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»- 4  

«Проти» - 2 
«Утримались» -3 

31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2021 



рік 
ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

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

територіальної громади на  2021 рік 
ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»- 9 
33.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Положення про 

фінансове управління виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За»- 9 
34.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 6 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 


