
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять перша сесія VІ скликання 
 

від  14.02.2013 р. № 1007 
 
Про схвалення проектів  
щодо участі у Всеукраїнському  
конкурсі проектів та програм  
розвитку місцевого самоврядування 
 
 

З метою залучення додаткових коштів на розвиток житлово-
комунального господарства міста, керуючись ст. 25, п.п.22 ч.1.ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити проекти: 
-  «Створення конкурентного середовища на ринку житлово - 

комунальних послуг м. Коростеня шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку по вул. Маяковського, 
105А»; 

- «Впровадження енергозберігаючих засобів в будинках та благоустрій 
прибудинкової території з влаштуванням паркувальних майданчиків по 
вул. Сосновського, 50, 50 А з метою створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-комунальних послуг в м. Коростені 
шляхом розбудови ОСББ і залучення громадськості»; 

- «Створення конкурентного середовища на ринку житлово - 
комунальних послуг м. Коростеня шляхом створення об’єднання 
співвласників   багатоквартирного будинку по  вул. Каштанова, 27»; 

- «Здійснення комплексу заходів з економії паливно-енергетичних, 
матеріальних  ресурсів та  вдосконалення системи управління 
житловим будинком шляхом створення та організація діяльності 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку по                              
вул. Мельника, 13»; 

- «Модернізація каналізаційної  насосної станцій № 1 на Коростенському   
КП «Водоканал» з використанням технологій енерго - та 
ресурсозбереження»; 



- «Інноваційний механізм покращення умов роботи аварійно- 
відновлювальних бригад КП «Водоканал» у вирішенні екологічних 
питань громади м. Коростень»; 

- «Впровадження інноваційної моделі енерго- та ресурсозбереження в 
системі теплопостачання Київського житлового масиву м. Коростень, 
як ключ до покращення екологічної ситуації міста». 

2. В разі визнання даних проектів переможцями Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування забезпечити у 
2014 році фінансування запланованих проектами заходів у сумі: 
 

 № 
п/п 

Найменування проектів 
Загальнй 

обсяг 
фінансува

ння 
(тис.грн.) 

Фонд 
конкурсу 
(тис.грн.) 

Місцевий 
бюджет 
(тис.грн) 

Кошти  
організації 

та 
партнерів 
проекту 

(тис.грн.) 
1 2 3 4 5 6 

1 „Створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-
комунальних послуг м. Коростеня 
шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку по вул. Маяковського, 
105А”; 

485,5 367,78 99,92 17,8  

2 „Впровадження енергозберігаючих 
засобів в будинках та благоустрій 
прибудинкової території з 
влаштуванням паркувальних 
майданчиків по вул. Сосновського, 
50, 50 А з метою створення 
конкурентного середовища на 
ринку житлово-комунальних 
послуг в м. Коростені шляхом 
розбудови ОСББ і залучення 
громадськості”. 

496,7 394,2 77,9 24,6 

3 „Створення конкурентного 
середовища на ринку житлово - 
комунальних послуг м. Коростеня 
шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку по вул. Каштанова, 27” 

233440 169700 51690 12050 

4 «Здійснення комплексу заходів з 
економії паливно- енергетичних 
матеріальних  ресурсів та  
вдосконалення системи управління 
житловим будинком шляхом 
створення та організація діяльності 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку по вул. 
Мельника, 13». 

464,9 367,3 74,4 23,2 



5  «Модернізація каналізаційної 
насосної станції№1на  
Коростенському КП                      
«Водоканал» з використанням 
технологій енерго -  та 
ресурсозбереження»  

470 305,5 141,0 23,5 

6  «Інноваційний механізм 
покращення умов роботи аварійно 
- відновлювальних бригад КП 
«Водоканал» у вирішенні 
екологічних питань громади                  
м. Коростень» 

270,0 200,0 65,0 1,500 

7 «Впровадження інноваційної 
моделі енерго- та 
ресурсозбереження в системі 
теплопостачання Київського 
житлового масиву м. Коростень як 
ключ до покращення екологічної 
ситуації міста» 

496,818 347,773 74,552 74522 

 
 
 

Міський голова                                                                  В.Москаленко 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови              Л. Якубовський 
 
Начальник міського фінансового управління                             Л. Щербанюк 
 
Начальник управління ЖКГ                                                         В. Мартинюк 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                          


