
ПРОТОКОЛ №30 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 27.06.2014 року 
Місце проведення: кабінет №26 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Баранівська Т.М. 
2.Жидких С.С. 
3.Стужук В.М. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Зінюк О.А. 
6.Омельянчук В.П. 
 
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: 
Щербанюк Л.П. - начальник міського фінансового управління. 
Жилін О.В. – начальник управління економіки 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання 

1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              
 
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2014 рік 
 
3.Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і культурного  
розвитку міста „Коростень мій” 
 
4.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 

 
5.Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (тридцять четверта сесія  VІ 
скликання) № 1444  від 03.07.14 р., розпорядження  міського голови № 140 від 13.05.14 р., 
рішення   виконавчого комітету Коростенської міської ради № 219 від 04.06.14 р. 
 
6.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 
2014 році нежитлового       підвального   приміщення     по вул. Сосновського,44 
 
7.Про   надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 4 на списання основних засобів 
 
8.Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському підприємству на списання 
основних засобів 
 



9.Про надання  дозволу Комунальному виробничо-господарському підприємству на продаж 
транспортних засобів. 
 
10.Про організацію і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального 
парку «Коростень» 
 
11.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2014 року 

 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              

             
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2014 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і 

культурного  розвитку міста „Коростень мій” 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської 

міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (тридцять 

четверта сесія  VІ скликання) № 1444  від 03.07.14 р., розпорядження  
міського голови № 140 від 13.05.14 р., рішення   виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 219 від 04.06.14 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

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

підлягають приватизації у 2014 році нежитлового       підвального   
приміщення     по вул. Сосновського,44 
                                                                                                                               



ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  комунальному виробничому житловому 

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на списання основних 
засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 

підприємству на списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Баранівська Т.М.  

-Комісія не бачала актів на списання по даному рішенню. 
Стужук В.М. 
-В минулому році ми давали КВГП дозвіл на списання, пропоную 
керівнику на спільному засіданні проінформувати депутатів, що куди 
пішло. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу Комунальному виробничо-господарському 

підприємству на продаж транспортних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИСТУПИЛИ: Зінюк О.А. 

-Потрібно знову ж таки розглянути акти, висновки комісії. Можливо не 
варто продавати, а відремонтувати. 
Баранівська Т.М. 
-Я пропоную, якщо не буде відповідних заключень до сесії – рішення не 
приймати. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 
міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про організацію і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

індустріального парку «Коростень» 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2014 року 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 34 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



12.СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольного доручення з 34 сесії міської ради від 
05.06.14р. 

ДОПОВІДАЄ: Зінюк О.А. – депутат міської ради, начальник інспекції з благоустрою 
УЖКГ 
-Управлінню ЖКГ спільно з постійною комісією міської ради з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності було доручено розглянути 
можливість розробки механізму проходження  листа – погодження на 
проведення земляних робіт, з метою мінімізації витрат часу. Однак я 
вважаю, що це мінімальний список  і його потрібно погоджувати. 
Баранівська Т.М. 
-Законом не передбачено, що це зробить хтось один. 
Бафадаров Ю.Б. 
-Я так розумію, що через функцію «єдиного вікна» це нереально на 
даний час. 
Зінюк О.А. 
Думаю в що внайближчому майбутньому так і буде. Однак на сьогодні 
іншого шляху немає. Хто робить розкопки, той проходить лист-
погодження. 
 

ВИРІШИЛИ: Процедуру проходження листа – погодження на проведення земляних 
робіт залишити без змін/ 

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


