
 
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  17.02.2021 р. №                          
 

 

 

 

 
 

 

На виконання заходів Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 

2025 року, з метою підтримки суспільно-корисної діяльності, спрямованої на 

вирішення або пом'якшення соціальних проблем у різних сферах 

життєдіяльності громади, відповідно до Положення про міський конкурс 

соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста 

Коростеня, затверджений рішенням сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання від 20.12.2018 року № 1326, та пропозицій Координаційної ради з 

реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня, керуючись пп.7 

п. а ст. 27,  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Коростенської  міської ради 

 

РІШАЄ: 
 

1. Затвердити пріоритетні напрямки реалізації проектів, поданих 

громадськими організаціями на отримання муніципального гранту в  

2021 році: 

- популяризація здорового способу життя та організація дозвілля 

молоді; 

- розвиток туризму, збереження та популяризація історико-культурної 

спадщини міста;  

- соціально-психологічна реабілітація населення;  

- проекти в сфері екології та навколишнього середовища;  

- популяризація сортування сміття та інші питання поводження з 

відходами; 

- розвиток науково-технічного потенціалу школярів та молоді; 

- національно-патріотичне та правове виховання молоді. 

Про затвердження пріоритетних напрямів реалізації проектів, поданих 

громадськими організаціями на отримання муніципального гранту в 

2021 році, та складу міської конкурсної комісії з їх оцінки  
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2. Затвердити склад міської конкурсної комісії з оцінки проектів, поданих 

громадським організаціями на отримання муніципального гранту, згідно з 

додатком. 

3. Попередній склад вказаної комісії, затверджений рішенням виконавчого 

комітету від 05.02.2020 р. №41, вважати недійсним. 

4. Управлінню економіки, відділу інформаційно-консультативного 

забезпечення сприяти проведенню міського конкурсу соціальних проектів 

серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня. 

 

 

Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО  
 

 

 

 

Перший заступник міського голови  

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

 

Заступник міського голови  

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Начальник управління економіки 

Олексій ЖИЛІН 

 

Начальник  юридичного відділу  

Тетяна КАМІНСЬКА 



 

 3 

Додаток  

до рішенням виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

від 17.02.2021 р. №         

  

СКЛАД  

міської конкурсної комісії з оцінки проектів, поданих громадськими 

організаціями на отримання муніципального гранту  

 

Вигівський 

Володимир Васильович 

перший заступник міського голови, голова комісії 

Ясинецький 

Олександр Анатолійович 

заступник міського голови,  заступник голови комісії 

Чудаківська 

Тетяна Василівна 

головний спеціаліст відділу місцевого економічного 

розвитку управління економіки, секретар комісії 

члени комісії: 

Синицький Олександр Петрович заступник міського голови 

Лазаренко Валентина Володимирівна голова постійної комісії міської ради  з питань 

гуманітарної політики, засобів масової інформації, 

депутат міської ради (за згодою) 

Боровков 

Володимир Валентинович 

керівник громадської організації «Агенція 

регіонального розвитку» (за згодою) 

Ковальчук 

Владислав Анатолійович 

депутат міської ради (за згодою) 

Дідус 

Дмитро Олександрович 

депутат міської ради (за згодою) 

Головійчук 

Олег Сергійович 

депутат міської ради (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                      Андрій  ОХРІМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


