
ПРОТОКОЛ №31 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 22.08.2014 року 
Місце проведення: кабінет  №26. 
Головуючий -  голова постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності    
Баранівська Т.М. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Баранівська Т.М. 
2.Жидких С.С. 
3.Шишук Я.О. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Боровков В.В. 
6.Дмитрук С.В. 
 
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 фінансового управління. 
Стужук С.Д. – заступник начальника управління житлово-комунального господарства. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання 

1.Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 
Коростеня за перше півріччя 2014 року. 
 
2.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року. 
 
3.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              
 
4.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони  
навколишнього природного середовища на 2014 рік. 
 
5.Про затвердження Положення «Про впорядкування умов оренди комунального майна в місті 
Коростені. 
 
6.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 
 
7.Про надання згоди на безкоштовну передачу комп’ютерної техніки Коростенсько-Лугинському 
об’єднаному районному військовому комісаріату. 
 
8.Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі  (хімчистки) по 
вул.Ольгинській,4-А та 1/5 частини нежитлової будівлі по вул.Красіна,27-А. 
 
9.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО                                         
ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1 ”. 
 
10.Про  надання   дозволу    комунальному підприємству «Водоканал» на списання основних засобів 
 
11.Про надання дозволу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на списання 
основних засобів. 



 
12.Про   скасування пункту 2 рішення Коростенської міської ради  №1454 від 17.04.2014р. ( 
тридцять друга сесія VІ скликання) „Про ускладнення  в організації харчування школярів м. 
Коростеня, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ” 
 
13.Про  надання  дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розірвання з КВТП    «Коростеньхарч» договорів оренди приміщень шкільних    їдалень    
загальноосвітніх    шкіл   міста  
       
14.Про   надання   дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету   Коростенської   міської  ради на  
укладення з ТОВ «Візит» договорів оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста  
 
15.Про  надання  дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  укладення з ТОВ «Візит» договорів оренди 
приміщень кафе для  організації    харчування школярів 
 
16.Про надання дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  стовідсоткове зарахування орендної плати за 
окреме індивідуально визначене майно  на розрахунковий рахунок підприємства  
 
17.Про внесення змін до Договору  управління комунальним майном -теплових мереж котельні, 
розташованої по вул.Жмаченка,46  від 05.09.13 р. 
 
18.Про затвердження змін  до статуту КОРОСТЕНСЬКОГО  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ВОДОКАНАЛ». 
 
19.Про надання дозволу на зменшення відсотку загальної вартості будівництва по вул.Ольгінській 
№4 м.Коростень. 
 
20.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Теплозабезпечення» на 
2014/2015рр. (плановий період з 01.07.2014р. до 30.06.2015р.)    

 
21.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2014 рік 

 
22.Про внесення змін до робочого проекту «Схема оптимізації теплопостачання м.Коростеня» 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та соціального 

розвитку міста Коростеня за перше півріччя 2014 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 

2014 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 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 35 сесію Коростенської міської 

ради. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони  

навколишнього природного середовища на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Бафадаров Ю.Б. 

-Скільки буде придбано контейнерів для збору твердих побутових відходів 
для КВГП? 
Стужук С.Д. 
-Приблизно 200 штук. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про впорядкування умов оренди комунального 

майна в місті Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 
                                                                                                                     

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безкоштовну передачу комп’ютерної техніки 

Коростенсько-Лугинському об’єднаному районному військовому комісаріату. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі  

(хімчистки) по вул.Ольгинській,4-А та 1/5 частини нежитлової будівлі по 
вул.Красіна,27-А. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО                                                                         

ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  
№1 ”. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про  надання   дозволу    комунальному підприємству «Водоканал» на 

списання основних засобів. 
 



ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
12.СЛУХАЛИ: Про   скасування пункту 2 рішення Коростенської міської ради  №1454 від 

17.04.2014р. ( тридцять друга сесія VІ скликання) „Про ускладнення  в 
організації харчування школярів м. Коростеня, потерпілих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС ” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

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

міської ради на розірвання з КВТП    «Коростеньхарч» договорів оренди 
приміщень шкільних    їдалень    загальноосвітніх    шкіл   міста. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

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

міської  ради на  укладення з ТОВ «Візит» договорів оренди приміщень 
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  укладення з ТОВ «Візит» 

договорів оренди приміщень кафе для  організації    харчування школярів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  стовідсоткове зарахування 

орендної плати за окреме індивідуально визначене майно  на розрахунковий 
рахунок підприємства. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору  управління комунальним майном -теплових 

мереж котельні, розташованої по вул.Жмаченка,46  від 05.09.13 р. 



 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін  до статуту КОРОСТЕНСЬКОГО  КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  «ВОДОКАНАЛ». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зменшення відсотку загальної вартості будівництва по 

вул.Ольгінській №4 м.Коростень. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
20.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Теплозабезпечення» на 2014/2015рр. (плановий період з 01.07.2014р. до 
30.06.2015р.)    
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
21.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Водоканал» на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до робочого проекту «Схема оптимізації теплопостачання 

м.Коростеня». 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 35 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
Голова постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності                                        Т.М.Баранівська      
 


