
ПРОТОКОЛ №29 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 29.05.2014 року 
Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування №13. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Баранівська Т.М. 
2.Жидких С.С. 
3.Шишук Я.О. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Стужук В.М. 
6.Зінюк О.А. 
7.Омельянчук В.П. 
8.Михайлова С.М. 
 
Головуючий -  голова постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності    
Баранівська Т.М. 
 
В роботі постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності взяв участь 
секретар міської ради   Ходаківський В.В. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Ясинецький О.А. - заступник міського голови. 
Щербанюк Л.П. - начальник міського фінансового управління. 
Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
Ліневич Л.О. – представник громадської ради. 
Чиркін О.М. –начальник КП «Водоканал». 
Журавський Ю.З. – начальник КВГП. 
Григорчук І.Л. – начальник КВЖРЕП №4. 
Ананченко П.П. - начальник КВЖРЕП №2. 
Городничий П.О. - начальник КВЖРЕП №1. 
Волківський С.В. - начальник КВЖРЕП №3. 
Воробієнко М.І. – начальник ЖБК “Іскорость”. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання 

1.Про хід виконання “Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста 
Коростеня на 2010-2014 роки”. 
 
2.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
 
3.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              
 
4.Про прийняття частини видатків від  Коростенської районної ради на виконання делегованих 
державних повноважень   
   
5.Про внесення змін до  Порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, затверджених рішенням міської ради від 
25.12.12 № 956   
 
6.Про  затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  на 2015 
рік 
 



 7.Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що 
здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік 
8.Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста 
Коростеня на 2015 рік 
 
9.Про затвердження розміру збору за місця для паркування транспортних засобів на майданчиках 
для платного паркування в місті Коростені на 2015 рік 
 
10.Про затвердження ставки туристичного збору на території міста Коростеня на 2015 рік 
 
11.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
 
12.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 2014 
році нежитлового будинку по вул. Кірова,44-А 
 
13.Про   скасування   рішення    Коростенської міської   ради  (сьома  сесія  VІ скликання) № 244 від 
07.07.11 р. „Про надання   дозволу на відчуження незавершеного будівництва - залишків 
фундаменту житлового будинку №  59 по вул. Жукова в м. Коростені”        
 
14.Про затвердження тексту додаткової угоди № 2 до договору №7 від 06.09.2013р. на господарське 
відання складовими Єдиної газотранспортної системи України 
 
15.Про  надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
укладення з ТОВ „Гудок” договорів оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл 
міста для організації харчування школярів 
 
16.Про затвердження  Положення про порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою 
пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання дозволів 
 
17.Про  надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ЖИТЛОВОМУ РЕМОНТНО - 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ №1 на списання безнадійної   заборгованості по 
квартирі  №1 в будинку №72 -а  по вул. Грушевського 
 
18.Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків,  Коростенського будинку дитячої 
творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів шляхом припинення юридичних осіб в 
результаті злиття 
 
19.Пропозиції змін до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)" 
 

 
1.СЛУХАЛИ: Про хід виконання “Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Коростеня на 2010-2014 роки”. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИСТУПИЛИ: Омельянчук В.П. 

-Чи ОСББ краще працює чим ЖЕК?. 
Мартинюк В.М. 
-Є різні ОСББ, і все залежить від керівника. 
Михайлова С.М. 
-1.Назвіть три основні причини неуспішності ОСББ. 2.І причини успішності 
ОСББ по вулиці Ш.Алейхема,49. 
Мартинюк В.М.  
-Успішність – активні мешканці та новий будинок. Неуспішність – зношений 
житловий фонд, старі будинки, люди не хочуть брати відповідальність за своє 



помешкання, недосконале законодавство, тому повільно створюються ОСББ. 
Михайлова С.М. 
-Якщо Ви аналізували роботу чотирьох ЖЕКів, чому вони мають різний рівень 
успішності? 
Мартинюк В.М. 
-Все залежить від розміщення житлового фонду. Рівень стягнення 
заборгованості рівний. Роботу вони ведуть по стягненню боргів. Кожного 
місяця керівники звітують про роботу про виконану роботу. 
Михайлова С.М. 
-Яка стратегія по роботі по заборгованості? 
Мартинюк В.М. 
-Повідомлення про несплату, а потім передаємо справу до суду. 
Михайлова С.М. 
-Якщо нам відключать газ, що ми будемо робити? 
Мартинюк В.М. 
-Це дуже велика проблема, у нас коштів немає на перехід на альтернативне 
паливо. 
Бафадаров Ю.Б. вніс пропозицію при підготовці наступної програми розділити 
на два розділи: 1- ми розраховуємо на свої сили, 2 – допомога від держави. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік   

                         
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про прийняття частини видатків від  Коростенської районної ради на виконання 

делегованих державних повноважень   
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  Порядку і нормативів відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 
затверджених рішенням міської ради від 25.12.12 № 956  . 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про  затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності  на 2015 рік. 
                                                                                                                        

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах 

підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи 
оподаткування на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території міста Коростеня на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру збору за місця для паркування транспортних засобів 

на майданчиках для платного паркування в місті Коростені на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження ставки туристичного збору на території міста Коростеня на 

2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
12.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають 

приватизації у 2014 році нежитлового будинку по вул. Кірова,44-А. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
13.СЛУХАЛИ: Про   скасування   рішення    Коростенської міської   ради  (сьома  сесія  VІ 

скликання) № 244 від 07.07.11 р. „Про надання   дозволу на відчуження 
незавершеного будівництва - залишків фундаменту житлового будинку №  59 
по вул. Жукова в м. Коростені”        
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту додаткової угоди № 2 до договору №7 від 06.09.2013р. 

на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України 
 



ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на укладення з ТОВ „Гудок” договорів оренди приміщень 
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста для організації харчування 
школярів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Положення про порядок видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних 
робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
дозволів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ЖИТЛОВОМУ 

РЕМОНТНО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ №1 на списання 
безнадійної   заборгованості по квартирі  №1 в будинку №72 -а  по вул. 
Грушевського. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків,  

Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції юних 
натуралістів шляхом припинення юридичних осіб в результаті злиття. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 33 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Пропозиції змін до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)". 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
(Пропозиції додаються) 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взято до відома 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

 
Голова постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності                                        Т.М.Баранівська      
 
Секретар комісії                                                                                              О.А.Зінюк 


