
ПРОТОКОЛ №32 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 19.09.2014 року 
Місце проведення: кабінет  місцевого самоврядування. 
Головуючий -  секретар постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності    
Зінюк О.А. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Зінюк О.А.  
2.Жидких С.С. 
3.Омельянчук В.П. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Боровков В.В. 
6.Стужук В.М. 
 
В роботі постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності взяли участь: 
секретар міської ради Ходаківський В.В., член громадської ради, голова комісії з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності Бойко Д.В. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
Мартинюк В.М. - начальник управління ЖКГ. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання 
 
1.Про стан готовності об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери міста Коростеня до 
роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. 
 
2.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік. 
 
3.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2014 рік. 
 
4.Про затвердження рішення виконавчого комітету   Коростенської   міської    ради  № 363 від 
03.09.14 р.   
 
5.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
 
6.Про  внесення  змін  до   Договору  купівлі-продажу  № 963 від 22.12.11 р. нежитлової будівлі, 
медпункту по вул. Пролісковій,111. 
 
7.Про скасування рішень Коростенської міської ради (тридцять  п’ята сесія  VІ скликання )  № 1571,  
№ 1572,   № 1573 від 28.08.14 р. 

 
1.СЛУХАЛИ: Про стан готовності об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери 

міста Коростеня до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИСТУПИЛИ: Жидких С.С. – депутат міської ради. 

- Чи будуть обмеження газопостачання у приватному секторі? 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 



       -  Так. Буде значне падіння тиску подачі природного газу. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.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 36 сесію Коростенської міської 

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

ради  № 363 від 03.09.14 р.   
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до   Договору  купівлі-продажу  № 963 від 22.12.11 р. 

нежитлової будівлі, медпункту по вул. Пролісковій,111.                                                                                                          
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень Коростенської міської ради (тридцять  п’ята сесія  VІ 

скликання )  № 1571,  № 1572,   № 1573 від 28.08.14 р. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 36 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
 
Секретар постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності                                        О.А.Зінюк      
 
 


