
ПРОТОКОЛ №33 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 31.10.2014 року 
 
Місце проведення: кабінет  №26. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Зінюк О.А.  
2.Жидких С.С. 
3.Баранівська Т.М. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Боровков В.В. 
 
Головуючий:  Баранівська Т.М. - голова постійної комісії з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності.    
 
В роботі постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності взяли участь: 
секретар міської ради   Ходаківський В.В.  
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
Горбань О.А. – начальник відділу  бухгалтерського обліку та контролю управління житлово-
комунального господарства. 
Шапошніков В.П. - начальник виробничо-технічного відділу КП «Водоканал». 
Ліневич Л.О. - представник громадської ради. 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
Назва питання 
1.Про затвердження загальноміських програм на 2015-2017 роки:   

1.1.Загальноміська програма по підтримці розвитку малого підприємництва в місті Коростені 
на 2015-2017 роки. 

1.2.Загальноміська програма залучення інвестицій та просування позитивного іміджу міста 
Коростеня на 2015-2017 роки. 

1.3.Загальноміська програма управління об’єктами комунальної власності в місті Коростені на 
2015 - 2017 роки. 

1.4.Загальноміська програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста  Коростеня  на 
2015-2017 роки . 

1.5.Загальноміська Програма створення міської автоматизованої інформаційної системи на 
2015-2017 роки .  

2.Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста 
Коростеня на 2015 - 2019 роки» 
3.Про внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2014 
рік. 
4.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2015 рік 
5.Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 місяців  2014 року. 
6.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 
7.Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. 
8.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 



середовища на 2014 рік. 
9.Про внесення змін до кошторису цільового фонду соціально-економічного і культурного  розвитку 
міста „Коростень мій”. 
10.Про скасування рішення Коростенської міської ради (сорок четверта сесія  V скликання)  № 5 від 
07.10.10 р. 
11.Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (двадцять дев’ята  сесія  VІ 
скликання)  № 1306 від 26.12.13 р.  та  до рішення  Коростенської   міської  ради    (тридцять  п’ята  
сесія  VІ скликання)  № 1565 від 28.08.14 р. 
12.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 13 від 18.12.08р. в частині 
уточнення  загальної орендованої площі нежитлового приміщення   першого  поверху  правого 
крила  дитячої   поліклініки  по вул. Грушевського, 7 
13.Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (тридцять четверта сесія VІ 
скликання) № 1532 від 03.07.14 р. 
14.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
звільнення від сплати комунальних послуг об’єднання громадян хокейного клубу „Політехнік” , 
який орендує приміщення спортивного залу навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія № 12” 
15.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
16.Про затвердження оновленого складу міської комісії по контролю за дотриманням правил 
пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростені.   

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміських програм на 2015-2017 роки:   

1.1.Загальноміська програма по підтримці розвитку малого 
підприємництва в місті Коростені на 2015-2017 роки. 

1.2.Загальноміська програма залучення інвестицій та просування 
позитивного іміджу міста Коростеня на 2015-2017 роки. 

1.3.Загальноміська програма управління об’єктами комунальної 
власності в місті Коростені на 2015 - 2017 роки. 

1.4.Загальноміська програма по реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста  Коростеня  на 2015-2017 роки . 

1.5.Загальноміська Програма створення міської автоматизованої 
інформаційної системи на 2015-2017 роки .  

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
ВИСТУПИЛИ: Ліневич Л.О. - представник громадської ради: 

- Потрібно прикладати  зусилля до боротьби з безпритульними тваринами, 
Програма у нас є, а дій немає. Собаки, на жаль, не стерелізовані. 
Боровков В.В. – депутат міської ради: 
- Система стерилізації існує, але вона у нас не працює. 
Горбань О.А. – начальник відділу  бухгалтерського обліку та контролю 
управління житлово-комунального господарства: 
- Для стерелізації тварин не виділяються кошти із бюджету. 
Ліневич Л.О. - представник громадської ради: 
- У Києві є організація «Чотири лапи», вони безкоштовно стерилізують тварин, 
потрібно звернутися за допомогою. 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства міста Коростеня на 2015 - 2019 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Горбань Ольга Анатоліївна – начальник відділу  бухгалтерського обліку та 
контролю управління житлово-комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства 



«Водоканал» на 2014 рік                               
ДОПОВІДАЄ: Шапошніков Віктор Петрович- начальник виробничо-технічного відділу КП 

«Водоканал». 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

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

«Водоканал» на 2015 рік 
ДОПОВІДАЄ: Шапошніков Віктор Петрович- начальник виробничо-технічного відділу КП 

«Водоканал». 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 місяців  2014р.  
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.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 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису цільового фонду соціально-економічного і 

культурного  розвитку міста „Коростень мій”. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради (сорок четверта сесія  V 

скликання)  № 5 від 07.10.10 р. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (двадцять дев’ята  

сесія  VІ скликання)  № 1306 від 26.12.13 р.  та  до рішення  Коростенської   
міської  ради    (тридцять  п’ята  сесія  VІ скликання)  № 1565 від 28.08.14 р. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 13 від 
18.12.08р. в частині уточнення  загальної орендованої площі нежитлового 
приміщення   першого  поверху  правого крила  дитячої   поліклініки  по вул. 
Грушевського, 7. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

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

сесія VІ скликання) № 1532 від 03.07.14 р. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

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

міської ради на звільнення від сплати комунальних послуг об’єднання 
громадян хокейного клубу „Політехнік” , який орендує приміщення 
спортивного залу навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія № 12”. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу міської комісії по контролю за 

дотриманням правил пасажирських перевезень перевізниками в місті 
Коростені. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 37 сесію Коростенської міської 

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


