
 
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

№  5                                                                                  від   17 березня 2021 року 
         м.Коростень 

 

 

Взяли участь у засіданні: 

 

В.В.Москаленко -міський голова 

О.М.Олексійчук  -секретар міської ради 

В.В.Вигівський -перший заступник міського голови 

В.О.Корнійчук -заступник міського голови 

О.А.Ясинецький -заступник міського голови 

О.П.Синицький -заступник міського голови 

А.В.Охрімчук -керуючий справами виконкому 

                                     
Члени виконавчого комітету: 

О.П.Білошицький, С.В.Васильчук, С.П.Васьківська, В.П.Васянович, 

Р.В.Дідківський, І.М.Конюх, Лангер В.І., М.І.Луцишин, О.В.Мельниченко, 

П.В.Мельниченко, С.М.Мещеряков, А.О.Невмержицький, Д.Ю.Пісков, 

В.Ф.Слупачик, Н.В.Смолянюк, В.П.Ткачук, О.П.Ущапівський, 

В.П.Ходаківська,  Р.В.Ярмолюк  

 

Із складу виконкому відсутні на засіданні: 

3 – у відрядженні (Н.М.Сергієнко, Синько Р.В., В.М.Палюшкевич) 

 

Присутні на засіданні: (Список додається). 

 

СЛУХАЛИ:    Андрія ОХРІМЧУКА – керуючого справами виконкому 

Про внесення до порядку денного засідання виконавчого комітету розгляду 

проектів рішень, як невідкладних, на підставі рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 20.01.2021р. №1 «Про затвердження оновленої 

редакції Регламенту виконавчого комітету Коростенської міської ради» 

 

 

ВИРІШИЛИ:     Внести до порядку денного засідання виконавчого комітету, як  

невідкладних проектів рішень; 
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1. Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову службу громадян 

1994-2003 років народження у квітні – червні та жовтні – грудні 2021 року 

2 Про затвердження конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі 

маршрутного таксі у місті Коростень 

. Про звільнення ФОП Максименко Н.Л. від орендної плати за користування 

майном комунальної власності на період дії карантину 

3. Про оголошення аукціону на продовження договору оренди об’єкта нерухомого 

майна по вул. Грушевського, 7 в м.Коростені 

4. Про затвердження протоколу про розподіл земельних часток (паїв) між 

власниками земельних часток (паїв) 

5. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Державному підприємству «Грозинське» 

6. Про передачу Коростенською міською радою до виконавчого комітету 

Коростенської міської ради зобов’язань з оплати праці та нарахувань на оплату 

праці по звільненим працівникам сільських рад, які приєднані до Коростенської 

міської ради 

7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства Коростенської міської ради «Творче обʼєднання «Коростеньмедіа» 

за 2020 рік 

8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану «КВТП 

«Коростеньхарч» за 2020 рік 

9. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Коростенська центральна міська аптека №1» за 2020 рік 

.10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «КоростеньАрхбюро» за 2020 рік 

11. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

підприємства теплозабезпечення за 2020 рік 

12. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

виробничо-господарського підприємства за 2020 рік 

13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Коростенського 

комунального підприємства «Водоканал» за 2020 рік 

14. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1 за 2020 рік 

15. Про встановлення Комунальному підприємству тепло забезпечення 

скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуг з постачання теплової енергії  

16. Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на 

видалення зелених насаджень 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 

від 03.02.2021р. №82 «Про затвердження Порядку організації виконання 

безоплатних громадських робіт порушниками та засудженими до громадських 

робіт особами, видів безоплатних громадських робіт та переліку підприємств, на 

об’єктах яких може здійснюватись виконання громадських робіт порушниками 

та засудженими до громадських робіт особами» 

18. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської 

ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Башинського Дениса 

Юрійовича, гр. Козак Наталії Володимирівни» та його відповідність інтересам 

малолітніх дітей: Башинської Кароліни Денисівни, Козака Тимофія 

Володимировича, Козак Софії Володимирівни 
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19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської 

ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Єргазієва Нодірбека 

Ісаміддіновіча» та його відповідність інтересам малолітньої Вакулки Діани 

Нодірбеківни 

20. Про призначення законного представника малолітній Орєховій Аріні Олексіївні 

21. Про призначення гр. Кирилюк Алли Миколаївни піклувальником неповнолітніх 

дітей: Алексеєвої Вікторії Вікторівни та Алексеєвої Анастасії Вікторівни 

22. Про надання дозволу гр. Андрієнко С.Л. на укладання договору про поділ 

житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами і земельної ділянки за 

адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Гагаріна, 30-А, від імені 

Андрієнка В.В. 

 Про надання дозволу гр. Бех С.В. на укладання договору про поділ житлового 

будинку з надвірними будівлями та спорудами і земельної ділянки за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул. Гагаріна, 30-А 

23. Про надання дозволу гр. Васьковській А.А. на укладання договору дарування 

квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. В.Сосновського, 

70, кв.14  

24. Про надання дозволу гр. Романюку А.А. на укладання договору дарування 

житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул. Малишка, 15 

25. Про надання дозволу на продовження договору оренди, взяття на квартирний 

облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при виконавчому 

комітеті Коростенської міської ради 

26. Про затвердження Положення про надання платних послуг, переліку платних 

послуг, що надаються закладами культури Коростенської міської територіальної 

громади 

27. Про надання дозволу на безоплатну передачу комп’ютерної техніки з балансу 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління 

земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

28. Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради 

працівників підприємств житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

29. Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Жиліна О.В. 

 

СЛУХАЛИ: Володимира МОСКАЛЕНКА – міського голову 

Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету  

Коростенської міської ради 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №191 додається). 

 

 

Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову службу 

громадян 1994-2003 років народження у квітні – червні та жовтні – 

грудні 2021 року 

Доповідав: О.П.Синицький – заступник міського голови 
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2.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №192 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №193 додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №194 додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №195 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №196 додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №197 додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №198 додається). 

 

 

 

Про затвердження конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в 

режимі маршрутного таксі у місті Коростень 

Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки 

 

Про затвердження Положень про відділи управління земельних 

відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –     

            начальник відділу комунальної власності управління економіки 
 

 

Про звільнення ФОП Максименко Н.Л. від орендної плати за 

користування майном комунальної власності на період дії карантину 

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –     

            начальник відділу комунальної власності управління економіки 
 

Про оголошення аукціону на продовження договору оренди об’єкта 

нерухомого майна по вул. Грушевського, 7 в м.Коростені 

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –     

            начальник відділу комунальної власності управління економіки 
 

 
 

 
Про затвердження протоколу про розподіл земельних часток (паїв) між 

власниками земельних часток (паїв) 

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –     

            начальник відділу комунальної власності управління економіки 
 

 

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Державному підприємству «Грозинське» 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про передачу Коростенською міською радою до виконавчого комітету 

Коростенської міської ради зобов’язань з оплати праці та нарахувань на 

оплату праці по звільненим працівникам сільських рад, які приєднані 

до Коростенської міської ради 

Доповідав: О.А.Ясинецький – заступник міського голови 
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9.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №199 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №200 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №201 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №202 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №203 додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №204 додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №205 додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №206 додається). 

 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Коростенської міської ради «Творче 

обʼєднання «Коростеньмедіа» за 2020 рік 

Доповідала: Н.М.Чижевська – керівнику підприємства  

                                                    КП КМР ТО «Коростеньмедіа» 
 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану «КВТП 

«Коростеньхарч» за 2020 рік 

Доповідав: О.В.Присяжний – керівник КВТП «Коростеньхарч» 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального підприємства «Коростенська центральна міська аптека 

№1» за 2020 рік 

Доповідав: В.М.Невмержицький – керівник КП «Коростенська  

                                                             центральна міська аптека №1» 

 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального підприємства «КоростеньАрхбюро» за 2020 рік 

Доповідав: О.В.Євдокименко – керівник КП «КоростеньАрхбюро» 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

Комунального підприємства теплозабезпечення за 2020 рік 

Доповідала: Т.М.Баранівська – директор КП теплозабезпечення 

 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

Комунального виробничо-господарського підприємства за 2020 рік 

Доповідав: Л.П.Якубовський – начальник КВГП 

 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

Коростенського комунального підприємства «Водоканал» за 2020 рік 

Доповідав: О.М.Чиркін – начальник КП «Водоканал» 

 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства №1 за 2020 рік 

Доповідав: П.О.Городничий – начальник КВЖРЕП №1 
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17.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №207 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №208 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №209 додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №210 додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №211 додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №212 додається). 

 

 

 

 

Про встановлення Комунальному підприємству теплозабезпечення 

скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії 

Доповідали: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

                       Т.М.Баранівська – директор КП теплозабезпечення 

 

 

 

 

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги Комунальному 

виробничо-господарському підприємству 

Доповідав: Л.П.Якубовський – начальник КВГП 

 

 

Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству 

дозволу на видалення зелених насаджень 

Доповідав: Л.П.Якубовський – начальник КВГП 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 03.02.2021р. №82 «Про затвердження Порядку 

організації виконання безоплатних громадських робіт порушниками та 

засудженими до громадських робіт особами, видів безоплатних 

громадських робіт та переліку підприємств, на об’єктах яких може 

здійснюватись виконання громадських робіт порушниками та 

засудженими до громадських робіт особами» 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської 

міської ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. 

Башинського Дениса Юрійовича, гр. Козак Наталії Володимирівни» та 

його відповідність інтересам малолітніх дітей: Башинської Кароліни 

Денисівни, Козака Тимофія Володимировича, Козак Софії 

Володимирівни 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської 

міської ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. 

Єргазієва Нодірбека Ісаміддіновіча» та його відповідність інтересам 

малолітньої Вакулки Діани Нодірбеківни 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 
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23.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №213 додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №214 додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №215 додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №216 додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №217 додається). 

 

28.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №218 додається). 

 

29.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №219 додається). 

 

 

Про призначення законного представника малолітній Орєховій Аріні 

Олексіївні 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

 

Про призначення гр. Кирилюк Алли Миколаївни піклувальником 

неповнолітніх дітей: Алексеєвої Вікторії Вікторівни та Алексеєвої 

Анастасії Вікторівни 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу гр. Андрієнко С.Л. на укладання договору про 

поділ житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами і 

земельної ділянки за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. 

Гагаріна, 30-А, від імені Андрієнка В.В. 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу гр. Бех С.В. на укладання договору про поділ 

житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами і земельної 

ділянки за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Гагаріна, 

30-А 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу гр. Васьковській А.А. на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, 

вул. В.Сосновського, 70, кв.14 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

 

Про надання дозволу гр. Романюку А.А. на укладання договору 

дарування житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за 

адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Малишка, 15 

Доповідала:  Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей 

 

 

Про затвердження Положень про спеціальну комісію і штаб з ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Коростенської міської територіальної громади 

Доповідав: О.Г.Бошаков – начальник відділу  

                                               з питань цивільного захисту 
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30.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №220 додається). 

 

31.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №221 додається). 

 

32.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №222 додається). 

 

33.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №223 додається). 

 

34.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №224 додається).  

 

35.СЛУХАЛИ:  Про розпорядження  міського голови. 

Доповідав: Володимир МОСКАЛЕНКО – міський голова 

 

ВИРІШИЛИ:     Інформацію про  розпорядження  міського  голови, виданих  в  період 

                                   між  засіданнями  виконкому  з 03.03.2021р. по  17.03.2021р., 

                                   взяти  до  відома. 

 

 

 

Міський голова                                          Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на продовження договору оренди, взяття на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 

Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу 

Про затвердження Положення про надання платних послуг, переліку 

платних послуг, що надаються закладами культури Коростенської 

міської територіальної громади 

Доповідала: О.О.Козаченко – начальник відділу культури і туризму 

Про надання дозволу на безоплатну передачу комп’ютерної техніки з 

балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс 

управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому 

Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської 

міської ради працівників підприємств житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення 

Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому 

 

Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської 

міської ради Жиліна О.В 

Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому 
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ПЕРЕЛІК 

рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 5 

 

№/п Назва рішень Індекс  Стр. 

 Рішення, прийняті на засіданні 

виконавчого комітету 
  

1.  Про заходи щодо забезпечення призову на строкову 

військову службу громадян 1994-2003 років народження 

у квітні – червні та жовтні – грудні 2021 року 

№191 від  17.03.2021р. т.1  

с.1 

2.  Про затвердження конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом в режимі маршрутного таксі 

у місті Коростень 

№192 від  17.03.2021р. т.1  

с.11 

3.  Про затвердження Положень про відділи управління 

земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

№193 від  17.03.2021р. т.1  

с.14 

4.  Про звільнення ФОП Максименко Н.Л. від орендної 

плати за користування майном комунальної власності на 

період дії карантину 

№194 від  17.03.2021р. т.1  

с.22 

5.  Про оголошення аукціону на продовження договору 

оренди об’єкта нерухомого майна по вул. Грушевського, 

7 в м.Коростені 

№195 від  17.03.2021р. т.1  

с.30 

6.  Про затвердження протоколу про розподіл земельних 

часток (паїв) між власниками земельних часток (паїв) 

№196 від  17.03.2021р. т.1  

с.35 

7.  Про затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води 

Державному підприємству «Грозинське» 

№197 від  17.03.2021р. т.1  

с.37 

8.  Про передачу Коростенською міською радою до 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

зобов’язань з оплати праці та нарахувань на оплату праці 

по звільненим працівникам сільських рад, які приєднані 

до Коростенської міської ради 

№198 від  17.03.2021р. т.1  

с.64 

9.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства Коростенської міської 

ради «Творче обʼєднання «Коростеньмедіа» за 2020 рік 

№199 від  17.03.2021р. т.1  

с.67 

10.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану «КВТП «Коростеньхарч» за 2020 рік 

№200 від  17.03.2021р. т.1  

с.70 

11.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства «Коростенська 

центральна міська аптека №1» за 2020 рік 

№201 від  17.03.2021р. т.1  

с.74 

12.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства «КоростеньАрхбюро» 

за 2020 рік 

№202 від  17.03.2021р. т.1  

с.78 

13.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану Комунального підприємства теплозабезпечення за 

2020 рік 

№203 від  17.03.2021р. т.1  

с.82 

14.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану Комунального виробничо-господарського 

підприємства за 2020 рік 

 

№204 від  17.03.2021р. т.1  

с.86 
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15.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану Коростенського комунального підприємства 

«Водоканал» за 2020 рік 

№205 від  17.03.2021р. т.1  

с.90 

16.  Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану Комунального виробничого житлового ремонтно-

експлуатаційного підприємства №1 за 2020 рік 

№206 від  17.03.2021р. т.1  

с.94 

17.  Про встановлення Комунальному підприємству 

теплозабезпечення скоригованих тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуг з постачання теплової енергії  

№207 від  17.03.2021р. т.1  

с.98 

18.  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги 

Комунальному виробничо-господарському підприємству 

№208 від  17.03.2021р. т.1  

с.112 

19.  Про надання комунальному виробничо-господарському 

підприємству дозволу на видалення зелених насаджень 

№209 від  17.03.2021р. т.1  

с.113 

20.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 03.02.2021р. №82 «Про 

затвердження Порядку організації виконання 

безоплатних громадських робіт порушниками та 

засудженими до громадських робіт особами, видів 

безоплатних громадських робіт та переліку підприємств, 

на об’єктах яких може здійснюватись виконання 

громадських робіт порушниками та засудженими до 

громадських робіт особами» 

№210 від  17.03.2021р. т.1  

с.143 

21.  Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Коростенської міської ради «Про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр. Башинського Дениса 

Юрійовича, гр. Козак Наталії Володимирівни» та його 

відповідність інтересам малолітніх дітей: Башинської 

Кароліни Денисівни, Козака Тимофія Володимировича, 

Козак Софії Володимирівни 

№211 від  17.03.2021р. т.1  

с.145 

22.  Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Коростенської міської ради «Про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр. Єргазієва Нодірбека 

Ісаміддіновіча» та його відповідність інтересам 

малолітньої Вакулки Діани Нодірбеківни 

№212 від  17.03.2021р. т.1  

с.158 

23.  Про призначення законного представника малолітній 

Орєховій Аріні Олексіївні 

№213 від  17.03.2021р. т.1  

с.169 

24.  Про призначення гр. Кирилюк Алли Миколаївни 

піклувальником неповнолітніх дітей: Алексеєвої Вікторії 

Вікторівни та Алексеєвої Анастасії Вікторівни 

№214 від  17.03.2021р. т.1  

с.175 

25.  Про надання дозволу гр. Андрієнко С.Л. на укладання 

договору про поділ житлового будинку з надвірними 

будівлями та спорудами і земельної ділянки за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул. Гагаріна, 30-А, 

від імені Андрієнка В.В. 

№215 від  17.03.2021р. т.2  

с.1 

26.  Про надання дозволу гр. Бех С.В. на укладання договору 

про поділ житлового будинку з надвірними будівлями та 

спорудами і земельної ділянки за адресою: Житомирська 

область, м.Коростень, вул. Гагаріна, 30-А 

№216 від  17.03.2021р. т.2  

с.26 

27.  Про надання дозволу гр. Васьковській А.А. на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Житомирська 

область, м.Коростень, вул. В.Сосновського, 70, кв.14  

 

№217 від  17.03.2021р. т.2  

с.47 
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28.  Про надання дозволу гр. Романюку А.А. на укладання 

договору дарування житлового будинку з надвірними 

будівлями та спорудами за адресою: Житомирська 

область, м.Коростень, вул. Малишка, 15 

№218 від  17.03.2021р. т.2  

с.57 

29.  Про затвердження Положень про спеціальну комісію і 

штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру Коростенської міської 

територіальної громади 

№219 від  17.03.2021р. т.2  

с.76 

30.  Про надання дозволу на продовження договору оренди, 

взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті 

Коростенської міської ради 

№220 від  17.03.2021р. т.2  

с.85 

31.  Про затвердження Положення про надання платних 

послуг, переліку платних послуг, що надаються 

закладами культури Коростенської міської 

територіальної громади 

№221 від  17.03.2021р. т.2  

с.89 

32.  Про надання дозволу на безоплатну передачу 

комп’ютерної техніки з балансу виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на баланс управління 

земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

№222 від  17.03.2021р. т.2  

с.99 

33.  Про нагородження Грамотою виконавчого комітету 

Коростенської міської ради працівників підприємств 

житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

№223 від  17.03.2021р. т.2  

с.102 

34.  Про нагородження Грамотою виконавчого комітету 

Коростенської міської ради Жиліна О.В. 

№224 від  17.03.2021р. т.2  

с.148 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                               Андрій ОХРІМЧУК 
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СПИСОК 

запрошених  на  засідання  виконкому 

      

 17 березня  2021р.  
 

 

 

Баранівська Т.М. -директор КП теплозабезпечення 

Бошаков О.Г. - начальник відділу з питань цивільного захисту 

Городничий О.П. -начальник КВЖРЕП №1 

 

Євдокименко О.В. -керівник КП «КоростеньАрхбюро» 

 

Жилін О.В. -начальник управління економіки 

 

Камінська Т.А. -начальник юридичного відділу 

Козаченко О.О. -начальник відділу культури і туризму 

Мартинюк В.М. -начальник управління ЖКГ 

Невмержицький В.М. -керівник КП «Коростенська центральна міська аптека №1» 

 

Присяжний О.В. -керівник КВТП «Коростеньхарч» 

 

Фіцай Н.М. -начальник  служби  у  справах  дітей 

 

Чижевська Н.М. -керівнику підприємства КП КМР ТО «Коростеньмедіа» 

 

Чиркін О.М. -начальник КП «Водоканал» 

 

Якубовський Л.П. -начальник КВГП 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                  Андрій ОХРІМЧУК 

 

 

 


	П Р О Т О К О Л
	ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ


