
ПРОТОКОЛ  №34 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 
від 12.12.2014 року 
Місце проведення: кабінет  місцевого самоврядування. 
Головуючий -  заступник голови  постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності    
Михайлова С.М. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Михайлова С.М. 
2.Жидких С.С. 
3.Омельянчук В.П. 
4.Бафадаров Ю.Б. 
5.Шишук Я.О. 
6. Зінюк О.А.  
 

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: 
 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання 
І.Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року.  
1.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
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 плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
5.Про   затвердження  переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2015 
році 
6.Про  скасування рішення Коростенської міської ради    (тридцята   сесія  VІ  скликання)   № 1356 
від 28.01.14 р., рішення  Коростенської  міської ради   (вісімнадцята  сесія  VІ скликання) № 864 від 
18.10.12 р.   та  про внесення змін до рішення Коростенської   міської    ради    ( друга  сесія VІ 
скликання) № 13 від 09.12.10 р. 
7.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984   від  09.09.10 р.   нежилого  приміщення  
по вул. Шолом-Алейхема,10/2 
8.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу  № 8570 від 09.10.08 р. нежитлового приміщення 
по вул. Сосновського,50 
9.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
10.Про   надання  дозволу  Комунальному виробничо-господарському підприємству на продаж 
підмітальної машини «Кarcher КМR 1250В»  
11.Про   надання  дозволу  Коростенському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді на списання основних засобів 
12.Про   надання  дозволу  комунальній установі Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) м. Коростень на списання основних засобів 
13.Про надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 



підприємству № 1 на списання основних засобів 
14.Про надання дозволу  коммунальному виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному 
підприємству №2 на списання заборгованості по орендній платі Коростенської міської партійної 
організації «Сильна Україна» 
15.Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної документації з балансу управління 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради 
16.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 2 на списання  безнадійної заборгованості  
17.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно  - експлуатаційному 
підприємству № 1 на списання  безнадійної заборгованості 
18.Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на 
списання  безнадійної заборгованості 
19.Про включення 2 провулку Сосновського до затвердженого списку вулиць міста 
20.Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості будівництва по 
вул. Ж. Кудакова,2-В в м. Коростені 
21.Про план роботи  Коростенської міської ради на І півріччя 2015 року 
22.Про затвердження розпорядження міського голови від 20.11.2014 року №278 «Про нагородження 
Грамотою Коростенської міської ради з нагоди Дня місцевого самоврядування» 

 
I.СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 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 38 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 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про   затвердження  переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації в 2015 році 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про  скасування рішення Коростенської міської ради    (тридцята   сесія  VІ  



скликання)   № 1356 від 28.01.14 р., рішення  Коростенської  міської ради   
(вісімнадцята  сесія  VІ скликання) № 864 від 18.10.12 р.   та  про внесення змін 
до рішення Коростенської   міської    ради    ( друга  сесія VІ скликання) № 13 
від 09.12.10 р. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984   від  09.09.10 р.   

нежилого  приміщення  по вул. Шолом-Алейхема,10/2 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору купівлі-продажу  № 8570 від 09.10.08 р. 

нежитлового приміщення по вул. Сосновського,50 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

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

підприємству на продаж підмітальної машини «Кarcher КМR 1250В 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення  
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  Коростенському міському центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та винести запропонований проект рішення на 38 сесію 
Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
12.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  комунальній установі Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень на 
списання основних засобів 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
13.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-

експлуатаційному підприємству № 1 на списання основних засобів 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  коммунальному виробничому житловому  ремонтно-

експлуатаційному підприємству №2 на списання заборгованості по орендній 



платі Коростенської міської партійної організації «Сильна Україна» 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної документації з 

балансу управління житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати проект рішення. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-

експлуатаційному підприємству № 2 на списання  безнадійної заборгованості  
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно  - 

експлуатаційному підприємству № 1 на списання  безнадійної заборгованості 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на списання  безнадійної заборгованості 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Про включення 2 провулку Сосновського до затвердженого списку вулиць 

міста 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  

вартості будівництва по вул. Ж. Кудакова,2-В в м. Коростені 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
21.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на І півріччя 2015 року 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови від 20.11.2014 року №278 

«Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради з нагоди Дня 
місцевого самоврядування» 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

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


