
Протокол №10 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 13.08.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

1. Єсін І.В. 
2. Тертична Н.А. 
3. Стужук В.М. - онлайн 
4. Лінькова Л.В. 
5. Ковальчук В.А. 
6. Бойко Д.В. 
7. Юхимович Ю.В. 

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

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

С.В.  – депутат районної ради. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Корнійчук В.О. – заступник міського голови 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
Синицький О.П. – заступник міського голови 
Заєць М.А. – начальник відділу охороно здоров’я 
Чижевська Н.М. - заступник міського голови 
Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї,  
молоді, фізичної культури та спорту                                             
Вакульчук С.М. – головний спеціаліст юридичного відділу 
Любочко С.М. – начальник управління земельних відносин та комунальної 
власності 
Бондар Л.М. – заступник начальника відділу культури і туризму 
Ходаківський М.М.- генеральний директор КНП КЦМЛ КМР 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
2.Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної 
громади на  2021 рік 
3.Про   розгляд   та   затвердження прогнозу бюджету Коростенської міської  
територіальної  громади на 2022-2024 роки 
4.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) 
5.Про затвердження Положення «Про порядок передачі в оренду житлових 
приміщень комунальної власності Коростенської міської територіальної 
громади в сільській місцевості» 
6. Про надання дозволу на списання робочого проекту та витрат капітальних 
інвестицій в основні засоби по об’єкту «Капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових мереж будівель виконавчого комітету Коростенської 
міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, Житомирської області 
шляхом встановлення світлодіодних приладів освітлення» з балансу 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік  
8.Про внесення змін в додаток №1 до передавального акту 
Малозубівщинської сільської ради (ЄДРПОУ 04347427), затвердженого 
рішенням 4 сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. 
№155  
9.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (шоста сесія VІІІ 
скликання) №329 від 10.06.2021 р.  
10.Про внесення змін до рішення 4 сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради від 25.02.2021 р. №145 в частині виключення з Переліку другого 
типу частини нежитлового приміщення Грозинського Будинку культури 
загальною площею 32,3 кв.м за адресою: вул. Центральна, 3,  
с. Грозине, Коростенський район, Житомирська область 
11.Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  та  її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
12.Про включення приміщень спортивних залів закладів загальної середньої 
освіти Коростенської міської територіальної громади до Переліку другого 
типу для передачі в оренду без проведення  аукціону 
13.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлового вбудованого приміщення 
№1 загальною площею 58,6 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 3-А,  
м. Коростень, Житомирська область 
14.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлового приміщення загальною 
площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень, 
Житомирська область 
15.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлових будівель та споруд  
загальною площею 3883,9 кв.м за адресою: вул. Сергія Кемського, 69, м. 
Коростень, Житомирська область 
16.Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  
підлягають приватизації у 2021 році, нежитлової адміністративної будівлі 
загальною площею 674,6 кв.м за адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б,м. Коростень, 
Житомирська область 
17.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 
нежитлового приміщення загальною площею 114,4 кв.м за адресою: вул. 
Білокоровицьке шосе, 6, приміщення 141, м. Коростень, Житомирська 
область, для проведення електронного аукціону з умовами 



18.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 
нежитлового підвального приміщення загальною площею 285,0 кв.м за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 1,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону з 
умовами 
19.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 
нежитлового підвального приміщення загальною площею 175,4 кв.м за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 2,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону з 
умовами 
20.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 
нежитлової будівлі (двох гаражів) загальною площею 42,2 кв.м за адресою: 
вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 5-А, приміщення 1, м. Коростень, 
Житомирська область, для проведення електронного аукціону з умовами 
21.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 
нежитлової  будівлі загальною площею 103,5 кв.м за адресою: вул. Героїв 
Небесної Сотні (Табукашвілі) 5-Б, м. Коростень, Житомирська область, для 
проведення електронного аукціону з умовами 
22.Про затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
23.Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно 
комунальної власності Коростенської міської територіальної громади 
24.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
Коростенської міської територіальної громади гуртожитку за адресою: вул. 
Івана Франка, 19, м. Коростень, Житомирська область 
25.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської 
міської територіальної громади матеріальних цінностей в рамках проекту 
міжнародної технічної допомоги «Просування енергоефективності та 
імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» 
26. Про надання  згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального 
майна – гідротехнічної споруди ГЕС за адресою: вул. Дачна, 23,  с. 
Сарновичі, Коростенський район, Житомирська область 
27.Про надання  дозволу  Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал»  на списання  універсальної плаваючої машини 
28. Про надання дозволу на перерахування залишків бюджетних коштів, що 
утворилися станом на 1 липня 2021 року на рахунках виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
29. Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання до 
Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, 
Міністерства інфраструктури України, АТ «Українська залізниця» щодо 
ліквідації ВСП «Коростенське територіальне управління філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Українська залізниця» 
 
30.Про звернення депутатів Коростенської міської ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України та Народного депутата 
Арешонкова В. Ю. щодо внесення змін до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» та до «Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна», затвердженого постановою 



Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна» 
31. Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки, зі 
змінами  
32.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої се VIII скликання від 24.12.2020р. №67, зі 
змінами 
33.Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради необоротних активів  
34.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» 
35.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Чиколаєва Василя Ілліча  
36.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Овсійчук 
Ларису Миколаївну  
37.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Анатолія  Петровича   
38.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Володимира Петровича   
39.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка 
Сергія Петровича   
40.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 
Зубрицької О.О.,Геращенко О.О., Рудика С.В. 
41.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради з 
нагоди 30-ти річчя незалежності України Жиліної Г.Г., Козаченко О.О. 
42.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради  з 
нагоди 30-ти річчя незалежності України 
43.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) 
44.Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і 
туризму Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 13 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 
05.04.17р. № 629 зі змінами 
45.Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
46. Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Коростенської 
міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
47.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 



СЛУХАЛИ: Любочко С.М. - начальник управління земельних 
відносин та комунальної власності: 
- запропонувала внести в порядок денний питання 
передачі приміщення котелень сільських шкіл в оренду 
Єсін І.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, 
економіки, запропонував підтримати підтримати порядок 
денний вцілому 
Голосування: 
«За» - 6  

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської 
ради 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

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

територіальної громади на  2021 рік 
ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я, 

запропонував розділити суму коштів виділену для 
капітального ремонту туалету 1280 тис. грн., розділити 
на частини, перенести на ремонт стоматологічного 
відділення  в приміщенні поліклініки (Грушевського, 7) 
Ковальчук В.А. – депутат міської ради, запропонував 
виділити кошти на охорону Грозинського сміттєзвалища 
на час до зміни інвестора 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови, 
доповнив, що це питання обговорювалось, щоб найняти 
спеціалізовану охорону, але ще немає розуміння  яка 
сума потрібна, це питання вирішується поки що 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7  
3. СЛУХАЛИ: Про   розгляд   та   затвердження прогнозу бюджету 

Коростенської міської  територіальної  громади на 2022-
2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
4.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: Стужук С.Д. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
5.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення «Про порядок передачі в 

оренду житлових приміщень комунальної власності 
Коростенської міської територіальної громади в 
сільській місцевості» 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання робочого проекту та 

витрат капітальних інвестицій в основні засоби по 
об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових 
мереж будівель виконавчого комітету Коростенської 
міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, 
Житомирської області шляхом встановлення 
світлодіодних приладів освітлення» з балансу 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Коростенської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до передавального акту 

Малозубівщинської сільської ради (ЄДРПОУ 04347427), 
затвердженого рішенням 4 сесії VІІІ скликання 
Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №155  

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови, 
виступив Корнійчук  В.О. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Зняти на доопрацювання 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської 

ради (шоста сесія VІІІ скликання) №329 від 10.06.2021 р.  
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

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

Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №145 в 
частині виключення з Переліку другого типу частини 
нежитлового приміщення Грозинського Будинку 
культури загальною площею 32,3 кв.м за адресою: вул. 
Центральна, 3, с. Грозине, Коростенський район, 
Житомирська область 



ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
11.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 проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
12.СЛУХАЛИ: Про включення приміщень спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти Коростенської міської 
територіальної громади до Переліку другого типу для 
передачі в оренду без проведення  аукціону 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
13.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної 

власності, які  підлягають приватизації у 2021 році, 
нежитлового вбудованого приміщення №1 загальною 
площею 58,6 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної 
Сотні, 3-А,  м. Коростень, Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7  
14.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної 

власності, які  підлягають приватизації у 2021 році, 
нежитлового приміщення загальною площею 494,0 кв.м 
за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень, 
Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
15.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної 

власності, які  підлягають приватизації у 2021 році, 
нежитлових будівель та споруд  загальною площею 
3883,9 кв.м за адресою: вул. Сергія Кемського, 69, м. 
Коростень, Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
16.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної 

власності, які  підлягають приватизації у 2021 році, 



нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 
674,6 кв.м за адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б,м. Коростень, 
Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності – нежитлового приміщення загальною площею 
114,4 кв.м за адресою: вул. Білокоровицьке шосе, 6, 
приміщення 141, м. Коростень, Житомирська область, 
для проведення електронного аукціону з умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7  
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності – нежитлового підвального приміщення 
загальною площею 285,0 кв.м за адресою: вул. Героїв 
Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 1,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення 
електронного аукціону з умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності – нежитлового підвального приміщення 
загальною площею 175,4 кв.м за адресою: вул. Героїв 
Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 2,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення 
електронного аукціону з умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності – нежитлової будівлі (двох гаражів) загальною 
площею 42,2 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі), 5-А, приміщення 1, м. Коростень, 
Житомирська область, для проведення електронного 
аукціону з умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної 

власності – нежитлової  будівлі загальною площею 103,5 



кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі) 5-Б, м. Коростень, Житомирська область, 
для проведення електронного аукціону з умовами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження Методики розрахунку орендної плати 

за майно комунальної власності Коростенської міської 
територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
24.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади гуртожитку за адресою: вул. 
Івана Франка, 19, м. Коростень, Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
25.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади 
матеріальних цінностей в рамках проекту міжнародної 
технічної допомоги «Просування енергоефективності та 
імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 
Україні» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
26.СЛУХАЛИ: Про надання  згоди на здійснення невід’ємних 

поліпшень комунального майна – гідротехнічної споруди 
ГЕС за адресою: вул. Дачна, 23,  с. Сарновичі, 
Коростенський район, Житомирська область 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
27.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Коростенському комунальному 



підприємству «Водоканал»  на списання  універсальної 
плаваючої машини 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на перерахування залишків 

бюджетних коштів, що утворилися станом на 1 липня 
2021 року на рахунках виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
29.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ 

скликання до Комітету з питань транспорту та 
інфраструктури Верховної Ради України 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
30.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України та Народного депутата Арешонкова В. Ю. 
щодо внесення змін до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» та до «Порядку 
передачі в оренду державного та комунального 
майна», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі 
питання оренди державного та комунального 
майна», як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
31.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 проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
32.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

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

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого 

комітету Коростенської міської ради необоротних 
активів 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому                                                        
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
34.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 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
35.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Чиколаєва Василя Ілліча  
ДОПОВІДАЄ:  Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому                                          

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
36.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Овсійчук Ларису Миколаївну  
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
37.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Тищенка Анатолія  Петровича   
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
38.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Тищенка Володимира Петровича   
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
39.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед 

містом» Тищенка Сергія Петровича   
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
40.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської 

міської ради Зубрицької О.О.,Геращенко О.О., Рудика 
С.В. 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
41.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської 

міської ради з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
Жиліної Г.Г., Козаченко О.О. 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
42.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської 

міської ради  з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.А. – депутат міської ради, запропонував 

додати ще дві кандидатури з числа участі АТОна 
нагрородження Почесною грамотою КМТГ. 
Голосування: 
«За» - 7 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
43.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 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
44.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку 

культури і туризму Коростенської міської територіальної 
громади на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 
сесії Коростенської міської ради VII скликання від 
05.04.17р. № 629 зі змінами 

ДОПОВІДАЄ: Чижевська Н.М. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
45.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки» 
та викладення її у новій редакції 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу  охорони  здоров’я 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
46.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» 

Коростенської міської територіальної громади на 2017-
2021 роки 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник  управління праці та соціального 
захисту населення 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
47.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської 

ради 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
 
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 
                                                                                           
 
 
  


