
Протокол №3 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 22.12.2020р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

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

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

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

депутат міської ради, Литвинюк В.В. – депутат міської ради 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Щербанюк Л.П. 
Вигівський В.В.  -  перший заступник міського голови 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради  
2.Про внесення змін до  міського бюджету міста Коростеня  на 2020 рік  
3.Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії 
структурних  підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  міської ради  
на 2021 рік  
4. Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік 
5.Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік 
6. Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2021 рік 
 
 
 



1.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської 
ради 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
1)Надання субвенції про подачу кисню; 
«За» -10 
2)Субвенція на НУШ та на придбання кисню; 
«За» -10 
3)Збільшити субвенцію на подання кисню на 4 млн. грн., 
бюджетні установи переносили гроші із статті на іншу 
статтю 

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. – депутат міської ради: 
- Чи всі кошти на придбання кисню, концентраторів  

використані? 
Щербанюк Л.П.: 

- Залишилося 2 млн.  грн., які ще не надійшли. Але 
докладаємо зусиль, щоб використати 

«За» -10 
«Утримались» - 0 
«Проти» - 0 

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

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського бюджету міста 

Коростеня  на 2020 рік  
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3. СЛУХАЛИ: Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні 

послуги та енергоносії структурних  підрозділів 
виконавчого комітету  Коростенської  міської ради  
на 2021 рік  

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. – депутат міської ради: 

- Чи сплачують оренду та електроенергію 
громадські організації «Рада директорів» та інші? 

Щербанюк Л.П. сказала, що це не структурні підрозділи 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



5.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису витрат міського фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2021 
рік 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про бюджет Коростенської міської територіальної 

громади на  2021 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. 
ВИСТУПИЛИ: Тертична Н.А. запитала, що у графі податок є показник 

– 66,1%, адже кошти від акцизу пального залишаються 
на місцях, то чому  зменшений? 
Щербанюк Л.П. відповіла, що це помилка є збільшення 
на 0,5%. 
Авраменко С.А. Якщо буде перивиконання бюджету? 
Щербанюк Л.П. роз’яснила, що тоді будуть прийняті 
рішення про зміни до бюджету і гроші будуть 
використовувати. 
Тертична Н.А. запитала, що у проєкті міського бюджету 
заплановано прибуток від комунальних підприємств, які 
підприємства є прибутковими? 
Щербанюк Л.П. сказала, що це є віртуальні гроші, всі 
комунальні підприємства є збитковими. 
Лінькова Л.В. поцікавилася, чи закладені  кошти на 
пільгове харчування дітей в сільській місцевості та 
харчування дітей дошкільного віку. 
Щербанюк Л.П. відповіла, що заплановані у сумі  450 
тис. грн.. 
Бойко Д.В. запитав чи передбачено підвищення 
заробітної плати для вихователів дитячих садочків? 
Щербанюк Л.П. пояснила, що в межах чинного 
законодавства, залежно від зростання мінімальної  
заробітної плати.  
Ярошевець С.В. на які потреби виділяються кошти на 
будівництво сестринського догляду? 
Щербанюк Л.П. пояснила, що виділяються кошти на 
оплату комунальних послуг 
Недашківський А.М.  поцікавився чи будуть виділятися 
кошти  на закупівлю новорічних  подарунків дітям 
Щербанюк Л.П. відповіла, що ні, бо це нецільове 
використання коштів 
Недашківський А.М. запитав, чи внесена пропозиція по 
благоустрою від партії «Слуга народу» до проєкту 
бюджету? 



Вигівський В.В. всі пропозиції узагальнюються і будуть 
враховані на спільному засіданні перед наступною 
сесією  
Недашківський А.М. поцікавився, чим займається 
«Яструб». 
Олексійчук О.С. роз’яснив обов’язки комунального 
підприємства «Яструб». 
Недашківський А.М. запитав, скільки працівників в КП 
«Коростеньмедіа» та яка заробітна плата працівників 
комунальної установи? 
Вигівський В.В. відповів, що за потреби, надасть 
штатний розпис та всю інформацію про зароблені кошти 
та заробітну плату працівників. 
Недашківський А.М. запитав, що на будівництво 
бюветів виділено лише 400 тис.грн., чи це не замало? 
Вигівський В.В. сказав, що ще виділяються кошти на 
будівництво бюветів через депутатів обласної ради. 
Недашківський А.М. надав пропозицію від партії 
«Слуга народу» виділити для Софії Науменко не 300 000 
грн., а 500 000 грн. з міського бюджету для придбання 
житла. 
Вигівський В.В. сказав, що сума коштів обговорена  з 
керівником фонду «Елеон», які займаються придбанням 
житла, крім того є меценати, які готові внести свій 
внесок у придбання житла для Софії і 300 000 грн. буде 
достатньо. 
Щербанюк Л.П. додала, що в разі потреби, якщо коштів 
буде недостатньо, ми внесемо зміни до бюджету і 
виділимо  необхідну суму 
Лінькова Л.В. запропонувала запросити на сесію 
керівника фонду «Елеон» та з’ясувати потребу в коштах 
Тертичнп Н.А. сказала, що на минулому засіданні, 
питання придбання житла для Софії з’ясувалось, і саме 
представники «слуг народу» проголосували за виділення 
коштів без зазначення суми  
Єсін І.В. запропонував проголосувати за дві пропозиції : 
- Прошу проголосувати  за запропоновані в бюджеті 
300 000 грн., друга пропозиція 500 000 грн. Перша 
пропозиція  300 000 грн? 
«За» - 6 ( Юхимович Ю.В.,Бойко Д., Єсін І.В., Тертична 
Н.А.,Авраменко С.А., Лінькова Л.В.) 
«Утримались» - 0 
«Проти» 3 
- Друга пропозиція – 500 000 грн? 
«За» - 3 (Ярошевець С.В., Недашківський А.М., 
Ковальчук В.О.) 



«Утримались» - 6 
«Проти» - 0 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6 
«Утримались» - 3 
«Проти» - 0 
Відсутній  -1(Стужук В.М.) 

 
 
 
 
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 
                                                                                           
 
 
  


