
Протокол №2 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 17.12.2020р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

1. Єсін І.В. 
2. Тертична Н.А. 
3. Ярошевець С.В. 
4. Недашківський А.М. 
5. Ковальчук В.О. 
6. Бойко Д.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 
Вигівський В.В.  -  перший заступник міського голови 
Жилін О.В. - начальник управління економіки 
Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту                                             
Вакульчук С.М. – головний спеціаліст юридичного відділу 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про затвердження Положення про постійні комісії Коростенської міської 
ради 
2.Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ 
скликання 
3.Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
4.Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
Коростенської міської  територіальної громади на 2021 рік 
5.Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської 
ради від 28.11.2019 р. №1647 «Про затвердження Програми підтримки 
малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки» 
6.Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської 
ради від 28.11.2019 р. №1646 «Про затвердження Програми по залученню 
інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату міста Коростеня на 2020-



2024 роки» 
7.Про внесення змін до Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста Коростеня на 2020-2024 роки 
8..Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської 
міської ради від 28.11.2019 р. №1645 «Про затвердження Програми 
енергоефективності міста Коростеня на 2020-2024 роки» 
9..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 
10.Про внесення змін до рішення 31 сесії VII скликання від 23.05.2019р. № 
1464 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки 
несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на 
території міста Коростеня». 
11.Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на безоплатну передачу вживаної літератури з 
фонду централізованої бібліотечної системи м. Коростеня на баланс ДУ 
«Коростенської виправної колонії (№71)». 
12.Про  затвердження   переліку  об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2021 році. 
13.Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна. 
14.Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
15.Про затвердження нової редакції статуту Коростенського комунального 
підприємства «Водоканал» 
16.Про надання дозволу бюджетній установі Стадіон  „Спартак”  на 
отримання  в якості благодійної допомоги обладнання скейт-парку, 
встановленого на території стадіону „Спартак”  по вул. Шолом-Алейхема, 38  
в м. Коростені 
17.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради № 1259 від 
29.11.2018р. в частині зміни терміну дії договору оренди приміщення, 
розташованого по вул. Грушевського,41-а в м. Коростені 
18.Про включення частини даху нежитлової будівлі Коростенського міського 
Палацу культури ім. Т.Шевченка по вул. Грушевського, 3 в м. Коростені  до 
Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду без проведення  
аукціону  
19.Про продовження договору оренди частини бібліотеки-філії № 1 ім. 
Л.Українки по вул. Грушевського, 37 в м. Коростені, укладеного з 
комунальною установою „Коростенський інклюзивно-ресурсний центр” 
Коростенської міської ради 
20.Про продовження договору оренди приміщень, розташованих по  вул. 
Григорія Сковороди,81 в м. Коростені, укладеного з комунальною установою 
„Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці” 
Житомирської обласної ради 
21.Про затвердження Програми зайнятості населення Коростенської 
міської територіальної громади на 2020-2025 роки 
22.Про затвердження Положення  «Про Бюджет участі в Коростенській 



міській територіальній громаді» 
23.Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної 
системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
24.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
25.Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016р. №503 «Про затвердження Програми 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 
територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки» 
26.Про внесення змін до рішення 29 сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 21.02.2019р. №1376 «Про затвердження Екологічної 
програми міста Коростеня на 2019-2021 роки» 
27.Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016р. №490 «Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки» 
28.Про внесення змін до рішення 18 сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 30.11.2017р. №888 «Про затвердження Комплексної 
Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 
2018-2021 роки» 
29.Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІІ скликання від 29.06.2017 р. № 723 «Про списання багатоквартирних 
будинків з балансу КВЖРЕП № 1 та ПП «Коростенський житловий сервіс № 
5» 
30.Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної документації та 
витрат незавершеного будівництва по об’єкту «Розчищення русла річки Уж 
в м. Коростень. Капітальний ремонт» з балансу управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради 
31.Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної документації з 
балансу управління житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
32.Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
33.Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Коростеня на 2017-
2021 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VII 
скликання від 22.12.2016 року №495, зі змінами 
34.Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 
2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
35.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у 
Коростенській міській громаді на 2021-2025 роки 
36.Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції  
Міської комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 роки» із змінами  
 
 



1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Коростенської 

міської ради VIIІ скликання 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради. Доповів, що 

депутати мають право мати своїх помічників, які також 
можуть бути присутніми на комісіях і брати слово для 
виступу. 

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради запропонував 
доповнити п.9 та п.10 ст. 3 
Олексійчук О.С. – секретар міської ради доповнив, що 
оприлюднення депутатських запитів не передбачені  
законодавством 
I поравка (дорадчий голос) 
«За» - 3 
«Проти» -2 
«Утримались» -1 
ІІ поправка  п.9  ст.3  
«За» - 3 
«Проти» -2 
«Утримались» -1 
ІІІ поправка п.10 ст.3 
«За» - 5 
«Проти» - 0 
«Утримались» -1 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3. СЛУХАЛИ: Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утримались» -1 (Ярошевець С.В.) 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку Коростенської міської  територіальної громади 
на 2021 рік 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. - начальник управління економіки 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
наголосив, що це щорічний документ, за яким 
Коростенська громада буде працювати весь 2021 рік. 



ВИСТУПИЛИ: Тертична Н.А. – депутат міської ради: 
- Чи передбачається покращення інтернету та 

мобільного зв’язку в сільській місцевості? 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 

- Ми будемо працювати над вивченням територій, 
які приєднались і обов’язково передбачимо в 
Стратегічному плані розвитку. 

Ковальчук В.О. – депутат міської ради: 
- Чи передбачено фінансування територіальної 

оборони в Коростенській ОТГ? 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 

- Якщо буде прийнятий Закон про територіальну 
оборону, будемо виконувати норми Закону 

Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Чи передбачено в Програмі соціально-економічного 
розвитку фінансування і розвиток  вищої освіти в місті 
Коростені? 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови розказав, 
що вже підписаний протокол намірів про створення філії 
ВНЗ. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ:   Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання 

Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. №1647 
«Про затвердження Програми підтримки малого та 
середнього 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання 

Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. №1646 
«Про затвердження Програми по залученню інвестицій 
та поліпшенню інвестиційного клімату міста Коростеня 
на 2020-2024 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.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 2 сесію 

Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання 

Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. №1645 
«Про затвердження Програми енергоефективності міста 
Коростеня на 2020-2024 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.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 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 31 сесії VII скликання від 

23.05.2019р. № 1464 «Про встановлення ставок орендної 
плати за земельні ділянки несільськогосподарського та 
сільськогосподарського призначення на території міста 
Коростеня». 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
безоплатну передачу вживаної літератури з фонду 
централізованої бібліотечної системи м. Коростеня на 
баланс ДУ «Коростенської виправної колонії (№71)». 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
12.СЛУХАЛИ: 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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподілу об’єкта нерухомого майна. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження 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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту Коростенського 

комунального підприємства «Водоканал» 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу бюджетній установі Стадіон  

„Спартак”  на отримання  в якості благодійної допомоги 
обладнання скейт-парку, встановленого на території 
стадіону „Спартак”  по вул. Шолом-Алейхема, 38  в м. 
Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської 

міської ради № 1259 від 29.11.2018р. в частині зміни 
терміну дії договору оренди приміщення, розташованого 
по вул. Грушевського,41-а в м. Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18.СЛУХАЛИ: Про включення частини даху нежитлової будівлі 

Коростенського міського Палацу культури ім. 
Т.Шевченка по вул. Грушевського, 3 в м. Коростені  до 
Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду без 
проведення  аукціону 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди частини бібліотеки-

філії № 1 ім. Л.Українки по вул. Грушевського, 37 в м. 
Коростені, укладеного з комунальною установою 
„Коростенський інклюзивно-ресурсний центр” 
Коростенської міської ради 



ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
20.СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди приміщень, 

розташованих по  вул. Григорія Сковороди,81 в м. 
Коростені, укладеного з комунальною установою 
„Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів 
війни та праці” Житомирської обласної ради 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми зайнятості населення 

Коростенської міської територіальної громади на 2020-
2025 роки, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення  «Про Бюджет участі в 

Коростенській міській територіальній громаді» 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. - керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. - керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування Коростенської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. - керуючий справами виконкому 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання 

Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503 «Про 
затвердження Програми забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки, захисту населення і територій міста 
Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 



роки» 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
26.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 29 сесії VІІ скликання 

Коростенської міської ради від 21.02.2019р. №1376 «Про 
затвердження Екологічної програми міста Коростеня на 
2019-2021 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VІІ скликання 

Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №490 «Про 
затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
28.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 18 сесії VІІ скликання 

Коростенської міської ради від 30.11.2017р. №888 «Про 
затвердження Комплексної Програми благоустрою та 
покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-
2021 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
29.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії 

Коростенської міської ради VІІ скликання від 29.06.2017 
р. № 723 «Про списання багатоквартирних будинків з 
балансу КВЖРЕП № 1 та ПП «Коростенський житловий 
сервіс № 5» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проєктно-

кошторисної документації та витрат незавершеного 
будівництва по об’єкту «Розчищення русла річки Уж в 
м. Коростень. Капітальний ремонт» з балансу 
управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 



ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проєктно-кошторисної 

документації з балансу управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
32.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста 

Коростеня на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 11 
сесії Коростенської міської ради VII скликання від 
22.12.2016 року №495, зі змінами 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради                                                         
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

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

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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
35.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 

і спорту у Коростенській міській громаді на 2021-2025 
роки 

ДОПОВІДАЄ: Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї,  
молоді, фізичної культури та спорту                                             

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
36.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання 

Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 494 



«Про затвердження нової редакції  Міської 
комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 
роки» із змінами, як невідкладне  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутатів  комісії з питань бюджету, 

економіки та комунальної власності винести на сесію 
міської ради питання придбання житла для Софії 
Науменко 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
37.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання 

Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 491 
«Про затвердження нової редакції програми «Молодь 
і родина міста Коростеня» на 2017 - 2021 роки  із 
змінами, як невідкладне  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 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 
                                                                                           
 
 
  


