
 
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

№  6                                                                                     від   07 квітня 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: 

С.В.Васильчук, С.П.Васьківська, В.П.Васянович, І.М.Конюх, М.І.Луцишин, 

О.В.Мельниченко, П.В.Мельниченко, С.М.Мещеряков, А.О.Невмержицький, 

В.М.Палюшкевич, Н.М.Сергієнко, Синько Р.В., В.Ф.Слупачик, Н.В.Смолянюк, 

В.П.Ткачук, О.П.Ущапівський, В.П.Ходаківська,  Р.В.Ярмолюк  

 

Із складу виконкому відсутні на засіданні: 

1 –  у відпустці (О.П.Білошицький) 

2 – невідома причина (Р.В.Дідківський, Лангер В.І.) 

1 – хворий (Д.Ю.Пісков) 

 

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 встановлення Комунальному підприємству тепло забезпечення 

скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії 

2. Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр. та організацію підготовки 

об’єктів господарського комплексу і соціальної сфери Коростенської міської 

територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та 

контролю за проходженням опалювального сезону 

3. Про погодження тривалості поливального сезону на території Коростенської 

міської територіальної громади 

4. Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Коростенської міської територіальної громади 

5. Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на 

видалення зелених насаджень 

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на 

баланс Комунальному підприємству «Грозинське» Коростенської міської ради 

комп’ютерної техніки 

7. Про затвердження протоколів про розподіл земельних часток (паїв) між 

власниками земельних часток (паїв) 

8. Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на розірвання договору оренди частини приміщення 

бібліотеки-філіалу №1 ім.Л.Українки Центральної бібліотечної системи, 

розташованого за адресою: вул. Грушевського, 37, м.Коростень, Житомирської 

області, укладеного з приватним іноваційно-виробничим підприємством 

«Фортекс»  

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської №195 

від 17.03.21р. «Про оголошення аукціону на продовження договору оренди 

об’єкта нерухомого майна по вул. Грушевського,7 в м. Коростені» 

10. Про надання матеріальної допомоги 

11. Про надання грошової допомоги на поховання 

12. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини в новій 

редакції 

13. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської 

ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Бажан Марії Віталіївни» 

та його відповідність інтересам неповнолітнього Бажана Костянтина Вікторовича 

14. Про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування малолітньому 

Кішкову Максиму Антоновичу 

15. Про призначення гр. Антонюк Олени Олексіївни опікуном над майном дитини-

сироти Антонюка Віталія Олексійовича, - відповідної частини житлового 

будинку за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Катерини 

Білокур,26 

16. Про призначення гр. Школенко Тетяни Степанівни опікуном над майном дитини-

сироти Школенко Марії Тахірівни, - 1/3 частки квартири за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул.Сонячна,10, кв.19 

17. Про надання дозволу гр. Вівчаренко Н.В. на укладання договору дарування 

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

В.Сосновського,52-Б, кв.51 

18. Про надання дозволу неповнолітньому Волківському Артему Вячеславовичу на 

продаж ¼ частини квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. 

Мельника,14, кв.53, за згодою матері, Самарської О.А. 
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19. Про надання дозволу гр. Рибалко С.П. на продаж ¼ частини квартири, що 

складає 3/10 частини житлового будинку, за адресою: Житомирська область, 

м.Коростень, вул. В.Сосновського,56, кв.3, від імені малолітнього Рибалка Д.О. 

та призначення законного представника  

20. Про надання дозволу неповнолітній Хитровій В.В. на придбання квартири за 

адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля,6, кв.52, за 

згодою матері, Зубрицької Ю.В.  

21. Про надання згоди гр. Сотніченко О.В. на госпіталізацію малолітнього Лундіна 

Єгора Олексійовича для надання стаціонарної психіатричної допомоги 

22. Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування – 

містобудівних умов та обмежень 

23. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

24. Про виділення житлового приміщення, взяття на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті 

Коростенської міської ради, виключення із службового житла 

25. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

26. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської 

ради» на 2021 рік та затвердження його в новій редакції 

27. Про надання повноважень на складання протоколів про виявлені адміністративні 

порушення на території населених пунктів Коростенської міської територіальної 

громади у відповідності до вимого КУрАП 

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

від 02.09.2020р. №414 «Про безоплатну передачу об’єкту незавершеного 

будівництва з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на 

баланс КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з комплектом документації» 

29. Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 

№194 від 15.04.2020р. «Про затвердження уповноваженої особи з публічних 

закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження 

Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого 

комітету Коростенської міської ради» та втрату чинності рішення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради №233 від 03.06.2020р. «Про внесення змін в 

рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.04.2020р. №194 

«Про затвердження уповноваженої особи з публічних закупівель виконавчого 

комітету Коростенської міської ради та затвердження Положення «Про 

уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської 

міської ради» 

 

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 №225 додається). 

Про організацію робіт з благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади в 2021 році  

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 
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2.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №226 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №227 додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – 24 чол. 

Утримались – 1 чол. (В.П.Ходаківська) 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №228 додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №229 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №230 додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №231 додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №232 додається). 

 

Про встановлення Комунальному підприємству тепло забезпечення 

скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр. та організацію 

підготовки об’єктів господарського комплексу і соціальної сфери 

Коростенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років та контролю за проходженням 

опалювального сезону 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про встановлення Коростенському комунальному підприємству 

«Водоканал» тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про погодження тривалості поливального сезону на території 

Коростенської міської територіальної громади 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального 

підприємства «Грозинське» Коростенської міської ради 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

 

Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань 

поводження з безхазяйними відходами та складу постійно діючої 

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території Коростенської міської територіальної громади 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 



 5 

 

9.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №233 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №234 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №235 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №236 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №237 додається). 

 

 

 

 

 

Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству 

дозволу на видалення зелених насаджень 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 
 

Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на баланс Комунальному підприємству 

«Грозинське» Коростенської міської ради комп’ютерної техніки 

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ 

 

Про затвердження протоколів про розподіл земельних часток (паїв) між 

власниками земельних часток (паїв) 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
 

Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на розірвання договору оренди частини 

приміщення бібліотеки-філіалу №1 ім.Л.Українки Центральної 

бібліотечної системи, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 

37, м.Коростень, Житомирської області, укладеного з приватним 

іноваційно-виробничим підприємством «Фортекс» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
 

Про продовження без аукціону договору оренди частини дільниці та 

димової труби котельні, розташованої за адресою: вул. Корольова, 32-Б, 

м.Коростень, Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
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14.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №238 додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №239 додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №240 додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №241 додається). 

 

 

 

 

 

 

Про продовження без аукціону договору оренди частини дільниці та 

димової труби котельні, розташованої за адресою: вул. Шевченка, 46-Б, 

м.Коростень, Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
 

Про продовження без аукціону договору оренди частини дільниці та 

димової труби котельні, розташованої за адресою: вул. Шевченка, 86-Д, 

м.Коростень, Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
 

Про продовження без аукціону договору оренди частини дільниці та 

димової труби котельні, розташованої за адресою: вул. Шевченка, 46-Б, 

м.Коростень, Житомирської області, укладеного з ПрАТ «Київстар» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №504 від 02.10.19р. «Про внесення змін до п.3 рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради №79 від 01.03.17р. в 

частині збільшення орендованої площі приміщень, розташованих по 

вул. Грушевського,22 в м.Коростені» в частині зменшення орендованої 

площі приміщень, розташованих за адресою: вул.Грушевського,22, 

м.Коростень, що орендуються Головним управлінням Держгеокадастру 

у Житомирській області 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    

                                                    міської ради 
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18.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №242 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №243 додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №244 додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №245 додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №246 додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №247 додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №248 додається). 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської № 195 від 17.03.21р. «Про оголошення аукціону на 

продовження договору оренди об’єкта нерухомого майна по вул. 

Грушевського,7 в м. Коростені» 

Доповідала: С.М.Любочко – начальникУправління  земельних                                    

                                                   відносин та комунальної власності   

                                                    виконавчого комітету Коростенської    
 

Про створення комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації 

масового отруєння бджіл на території Коростенської міської 

територіальної громади 

Доповідала: І.О.Каменчук – в.о.начальника управління економіки 

Про надання матеріальної допомоги 

Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці  

                                       та соціального захисту населення  
 

Про надання грошової допомоги на поховання 

Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці  

                                       та соціального захисту населення  
 

Про затвердження Положення про організацію мобілізаційної 

підготовки та мобілізації Коростенської міської територіальної громади 

Доповідав: О.Г.Бошаков – начальник відділу  

                                              з питань цивільного захисту 

Про затвердження Порядку розподілу путівок, закуплених за кошти 

бюджету Коростенської міської територіальної громади, в дитячі 

заклади оздоровлення та відпочинку 

Доповідала: О.А.Міхалєва – головний спеціаліст відділу  

                                                 молоді та спорту 

Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини в новій редакції 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 
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25.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №249 додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №250 додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №251 додається). 

 

28.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №252 додається). 

 

29.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №253 додається). 

 

30.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №254 додається). 

 

31.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №255 додається). 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської 

міської ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Бажан 

Марії Віталіївни» та його відповідність інтересам неповнолітнього 

Бажана Костянтина Вікторовича 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Кішкову Максиму Антоновичу 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про призначення гр. Антонюк Олени Олексіївни опікуном над майном 

дитини-сироти Антонюка Віталія Олексійовича, - відповідної частини 

житлового будинку за адресою: Житомирська область, м.Коростень, 

вул.Катерини Білокур,26 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про призначення гр. Школенко Тетяни Степанівни опікуном над 

майном дитини-сироти Школенко Марії Тахірівни, - 1/3 частки 

квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, 

вул.Сонячна,10, кв.19 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу гр. Вівчаренко Н.В. на укладання договору 

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

вул. В.Сосновського,52-Б, кв.51 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу неповнолітньому Волківському Артему 

Вячеславовичу на продаж ¼ частини квартири за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул. Мельника,14, кв.53, за згодою 

матері, Самарської О.А. 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу гр. Рибалко С.П. на продаж ¼ частини квартири, 

що складає 3/10 частини житлового будинку, за адресою: Житомирська 

область, м.Коростень, вул. В.Сосновського,56, кв.3, від імені 

малолітнього Рибалка Д.О. та призначення законного представника 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 
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32.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №256 додається). 

 

33.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №257 додається). 

 

34.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №258 додається). 

 

35.СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №259 додається).  

 

36.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №260 додається).  

 

37.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №261 додається).  

 

38.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №262 додається).  

 

 

Про надання дозволу неповнолітній Хитровій В.В. на придбання 

квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв 

Чорнобиля,6, кв.52, за згодою матері, Зубрицької Ю.В. 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання згоди гр. Сотніченко О.В. на госпіталізацію малолітнього 

Лундіна Єгора Олексійовича для надання стаціонарної психіатричної 

допомоги 

Доповідала:  О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей 

 

Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування – 

містобудівних умов та обмежень 

Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та  

                                           містобудування, головний архітектор міста 

 

 

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та  

                                           містобудування, головний архітектор міста 

 

 

Про виділення житлового приміщення, взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при 

виконавчому комітеті Коростенської міської ради, виключення із 

службового житла 

Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської 

ради 

Доповідала: О.А.Іванова – начальник відділу організації  

                                                надання адміністративних послуг 

Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської 

міської ради» на 2021 рік та затвердження його в новій редакції 

Доповідав: М.А.Заєць – начальник відділу охорони здоровʼя  
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39.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №263 додається).  

 

40.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №264 додається).  

 

41.СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення №265 додається).  

 

42.СЛУХАЛИ:  Про розпорядження  міського голови. 

Доповідав: Володимир МОСКАЛЕНКО – міський голова 

 

ВИРІШИЛИ:     Інформацію про  розпорядження  міського  голови, виданих  в  період 

                                   між  засіданнями  виконкому  з 17.03.2021р. по 07.04.2021р., 

                                   взяти  до  відома. 

 

 

 

Міський голова                                          Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання повноважень на складання протоколів про виявлені 

адміністративні порушення на території населених пунктів 

Коростенської міської територіальної громади у відповідності до 

вимого КУрАП 

Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 02.09.2020р. №414 «Про безоплатну передачу об’єкту 

незавершеного будівництва з балансу виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на баланс КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» 

з комплектом документації» 

Доповідав: В.В.Вигівський – перший заступник міського голови 

Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №194 від 15.04.2020р. «Про затвердження уповноваженої 

особи з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської 

міської ради та затвердження Положення «Про уповноважену особу з 

публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської 

ради» та втрату чинності рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №233 від 03.06.2020р. «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.04.2020р. 

№194 «Про затвердження уповноваженої особи з публічних закупівель 

виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження 

Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель 

виконавчого комітету Коростенської міської ради» 

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

рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 6 

 

№/п Назва рішень Індекс  Стр. 

 Рішення, прийняті на засіданні 

виконавчого комітету 
  

1.  Про організацію робіт з благоустрою Коростенської 

міської територіальної громади в 2021 році 

№225 від  07.04.2021р. т.1 

с.1 

2.  Про встановлення Комунальному підприємству тепло 

забезпечення скоригованих тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, послуги 

з постачання теплової енергії 

№226 від  07.04.2021р. т.1 

с.33 

3.  Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 рр. та 

організацію підготовки об’єктів господарського 

комплексу і соціальної сфери Коростенської міської 

територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років та контролю за проходженням 

опалювального сезону 

№227 від  07.04.2021р. т.1 

с.48 

4.  Про встановлення Коростенському комунальному 

підприємству «Водоканал» тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення 

№228 від  07.04.2021р. т.1 

с.53 

5.  Про погодження тривалості поливального сезону на 

території Коростенської міської територіальної громади 

№229 від  07.04.2021р. т.1 

с.56 

6.  Про затвердження фінансового плану на 2021 рік 

Комунального підприємства «Грозинське» 

Коростенської міської ради 

№230 від  07.04.2021р. т.1 

с.59 

7.  Про затвердження Положення про постійно діючу 

комісію з питань поводження з безхазяйними відходами 

та складу постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами 

№231 від  07.04.2021р. т.1 

с.63 

8.  Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території Коростенської міської 

територіальної громади 

№232 від  07.04.2021р. т.1 

с.68 

9.  Про надання комунальному виробничо-господарському 

підприємству дозволу на видалення зелених насаджень 

№233 від  07.04.2021р. т.1 

с.72 

10.  Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу 

управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 

баланс Комунальному підприємству «Грозинське» 

Коростенської міської ради комп’ютерної техніки 

№234 від  07.04.2021р. т.1 

с.123 

11.  Про затвердження протоколів про розподіл земельних 

часток (паїв) між власниками земельних часток (паїв) 

№235 від  07.04.2021р. т.1 

с.127 

12.  Про надання дозволу відділу культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 

розірвання договору оренди частини приміщення 

бібліотеки-філіалу №1 ім.Л.Українки Центральної 

бібліотечної системи, розташованого за адресою: вул. 

Грушевського, 37, м.Коростень, Житомирської області, 

укладеного з приватним іноваційно-виробничим 

підприємством «Фортекс»  

 

№236 від  07.04.2021р. т.1 

с.137 
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13.  Про продовження без аукціону договору оренди частини 

дільниці та димової труби котельні, розташованої за 

адресою: вул. Корольова, 32-Б, м.Коростень, 

Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ 

Україна» 

№237 від  07.04.2021р. т.1 

с.141 

14.  Про продовження без аукціону договору оренди частини 

дільниці та димової труби котельні, розташованої за 

адресою: вул. Шевченка, 46-Б, м.Коростень, 

Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ 

Україна» 

№238 від  07.04.2021р. т.1 

с.146 

15.  Про продовження без аукціону договору оренди частини 

дільниці та димової труби котельні, розташованої за 

адресою: вул. Шевченка, 86-Д, м.Коростень, 

Житомирської області, укладеного з ПрАТ «ВФ 

Україна» 

№239 від  07.04.2021р. т.1 

с.151 

16.  Про продовження без аукціону договору оренди частини 

дільниці та димової труби котельні, розташованої за 

адресою: вул. Шевченка, 46-Б, м.Коростень, 

Житомирської області, укладеного з ПрАТ «Київстар» 

№240 від  07.04.2021р. т.1 

с.156 

17.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради №504 від 02.10.19р. «Про 

внесення змін до п.3 рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради №79 від 01.03.17р. в частині 

збільшення орендованої площі приміщень, 

розташованих по вул. Грушевського,22 в м.Коростені» в 

частині зменшення орендованої площі приміщень, 

розташованих за адресою: вул.Грушевського,22, 

м.Коростень, що орендуються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Житомирській області  

№241 від  07.04.2021р. т.1 

с.161 

18.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської № 195 від 17.03.21р. «Про 

оголошення аукціону на продовження договору оренди 

об’єкта нерухомого майна по вул. Грушевського,7 в м. 

Коростені» 

№242 від  07.04.2021р. т.1 

с.164 

19.  Про створення комісії з питань бджільництва, 

попередження та фіксації масового отруєння бджіл на 

території Коростенської міської територіальної громади 

№243 від  07.04.2021р. т.1 

с.167 

20.  Про надання матеріальної допомоги №244 від  07.04.2021р. т.1 

с.173 

21.  Про надання грошової допомоги на поховання №245 від  07.04.2021р. т.2 

с.1 

22.  Про затвердження Положення про організацію 

мобілізаційної підготовки та мобілізації Коростенської 

міської територіальної громади 

№246 від  07.04.2021р. т.2 

с.80 

23.  Про затвердження Порядку розподілу путівок, 

закуплених за кошти бюджету Коростенської міської 

територіальної громади, в дитячі заклади оздоровлення 

та відпочинку 

№247 від  07.04.2021р. т.2 

с.95 

24.  Про затвердження Положення про комісію з питань 

захисту прав дитини в новій редакції 

 

 

 

№248 від  07.04.2021р. т.2 

с.104 
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25.  Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Коростенської міської ради «Про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр.Бажан Марії 

Віталіївни» та його відповідність інтересам 

неповнолітнього Бажана Костянтина Вікторовича 

№249 від  07.04.2021р. т.2 

с.110 

26.  Про надання статусу дитини позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Кішкову Максиму Антоновичу 

№250 від  07.04.2021р. т.2 

с.117 

27.  Про призначення гр. Антонюк Олени Олексіївни 

опікуном над майном дитини-сироти Антонюка Віталія 

Олексійовича, - відповідної частини житлового будинку 

за адресою: Житомирська область, м.Коростень, 

вул.Катерини Білокур,26 

№251 від  07.04.2021р. т.2 

с.122 

28.  Про призначення гр. Школенко Тетяни Степанівни 

опікуном над майном дитини-сироти Школенко Марії 

Тахірівни, - 1/3 частки квартири за адресою: 

Житомирська область, м.Коростень, вул.Сонячна,10, 

кв.19 

№252 від  07.04.2021р. т.2 

с.130 

29.  Про надання дозволу гр. Вівчаренко Н.В. на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Житомирська 

область, м.Коростень, вул. В.Сосновського,52-Б, кв.51 

№253 від  07.04.2021р. т.2 

с.137 

30.  Про надання дозволу неповнолітньому Волківському 

Артему Вячеславовичу на продаж ¼ частини квартири за 

адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. 

Мельника,14, кв.53, за згодою матері, Самарської О.А. 

№254 від  07.04.2021р. т.2 

с.149 

31.  Про надання дозволу гр. Рибалко С.П. на продаж ¼ 

частини квартири, що складає 3/10 частини житлового 

будинку, за адресою: Житомирська область, 

м.Коростень, вул. В.Сосновського,56, кв.3, від імені 

малолітнього Рибалка Д.О. та призначення законного 

представника  

№255 від  07.04.2021р. т.2 

с.160 

32.  Про надання дозволу неповнолітній Хитровій В.В. на 

придбання квартири за адресою: Житомирська область, 

м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля,6, кв.52, за згодою 

матері, Зубрицької Ю.В.  

№256 від  07.04.2021р. т.2 

с.176 

33.  Про надання згоди гр. Сотніченко О.В. на госпіталізацію 

малолітнього Лундіна Єгора Олексійовича для надання 

стаціонарної психіатричної допомоги 

№257 від  07.04.2021р. т.2 

с.188 

34.  Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на 

проєктування – містобудівних умов та обмежень 

№258 від  07.04.2021р. т.2 

с.195 

35.  Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна №259 від  07.04.2021р. т.2 

с.201 

36.  Про виділення житлового приміщення, взяття на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, при виконавчому комітеті Коростенської 

міської ради, виключення із службового житла 

№260 від  07.04.2021р. т.2 

с.216 

37.  Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

№261 від  07.04.2021р. 

Додаток 1 – 40 

Додаток 41 – 75 

Додаток 76 – 107   

Додаток 108 – 140 

Додаток 141 – 154  

 

 

 

т.3 с.1-234 

т.4 с.1-242 

т.5 с.1-242 

т.6 с.1-201 

т.7 с. 1-92 
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38.  Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської ради» на 2021 рік 

та затвердження його в новій редакції 

 

№262 від  07.04.2021р. т.7  

с. 98 

39.  Про надання повноважень на складання протоколів про 

виявлені адміністративні порушення на території 

населених пунктів Коростенської міської територіальної 

громади у відповідності до вимого КУрАП 

№263 від  07.04.2021р. т.7  

с.106  

40.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 02.09.2020р. №414 «Про 

безоплатну передачу об’єкту незавершеного будівництва 

з балансу виконавчого комітету Коростенської міської 

ради на баланс КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з 

комплектом документації» 

№264 від  07.04.2021р. т.7  

с.111  

41.  Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради №194 від 15.04.2020р. «Про 

затвердження уповноваженої особи з публічних 

закупівель виконавчого комітету Коростенської міської 

ради та затвердження Положення «Про уповноважену 

особу з публічних закупівель виконавчого комітету 

Коростенської міської ради» та втрату чинності рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради №233 

від 03.06.2020р. «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради від 

15.04.2020р. №194 «Про затвердження уповноваженої 

особи з публічних закупівель виконавчого комітету 

Коростенської міської ради та затвердження Положення 

«Про уповноважену особу з публічних закупівель 

виконавчого комітету Коростенської міської ради» 

№265 від  07.04.2021р. т.7  

с.113  

 

 

Керуючий справами виконкому                               Андрій ОХРІМЧУК 
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СПИСОК 

запрошених  на  засідання  виконкому 

      07 квітня  2021р.  
 

 

 

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

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

 

Заєць М.А. -начальник відділу охорони здоровʼя  

Іванова О.А. -начальник відділу організації надання адміністративних послуг 

Каменчук І.О. -в.о.начальника управління економіки 

Камінська Т.А. -начальник юридичного відділу 

Любочко С.М. -начальник Управління  земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

Мартинюк В.М. -начальник управління ЖКГ 

МіхалєваО.А -головний спеціаліст відділу молоді та спорту 

 

Стек О.В. -головний спеціаліст служби у справах дітей 

Тумаш С.П. -начальник  відділу архітектури та містобудування, 

головний  архітектор  міста 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                  Андрій ОХРІМЧУК 

 

 

 


	П Р О Т О К О Л
	ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ


