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

економіки та комунальної власності. 
 

від 19.01.2015 року 
Місце проведення: кабінет  місцевого самоврядування. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Зінюк О.А.  
2.Жидких С.С. 
3.Михайлова С.М. 
4.Шишук Я.О. 
5.Боровков В.В. 
6.Стужук В.М. 
7.Баранівська Т.М. 
 
Головуючий - Т.М. Баранівська - головa  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., керівник громадської організації «Твій друг» 
Власюк І.В., член громадської організації «Твій друг» Можар Н.Я. 

 
ЗАПРОШЕНІ: 
Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
Мартинюк В.М. - начальник управління ЖКГ. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Назва питання 
1..Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня на 2015 рік.                                     
2..Про  міський бюджет на 2015 рік. 
3.Про умови оплати праці міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови  та 
керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
4.Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії структурних  підрозділів 
виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на 2015 рік  
5.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
6.Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 2015 рік 
7.Про затвердження акцизного  податку на території м. Коростеня 
8.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 2015 
році нежитлового підвального приміщення по вул. Грушевського,17/1, № 26 
9.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно  - експлуатаційному 
підприємству № 1 на списання  безнадійної заборгованості 
10.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2012-2015 роки (дев’ята 
сесія Коростенської міської ради VI  скликання від 20.10.2011р. №357) 
11.Про проведення  звітів депутатів Коростенської міської ради перед виборцями 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня на 2015 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



2.СЛУХАЛИ: Про  міський бюджет на 2015 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИСТУПИЛИ: Боровков В.Д . – депутат міської ради: 

- Чи будуть дотації на акзицний податок? 
Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління: 

- Ні, дотації отримають Бердичів та Новоград-Волинський, а ми будемо 
виживати за свої кошти. 

Боровков В.Д . – депутат міської ради: 
- На скільки збалансовані бюджетні запити? 

 Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління: 
- На стадії формування ми заклали бюджет у повному обсязі. 

Отримуємо субвенцію на психічно хворих людей та  для будинків                
сімейного типу. Тарифи на житлово-комунальні послуги будуть 
підвищуватись, а пільги з 1 липня  будуть надаватись тільки 
малозабезпеченим. В листах з Міністерства фінансів чітко вказано, що 
заробітна плата має бути на рівні  2014 року. Індексація збільшується в 
двічі. 

 Баранівська Т.М. – депутат міської ради: 
- Ми можемо надати благодійну допомогу реабілітаційному центру 

«Віра. Надія. Любов»? 
Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління: 

- Благодійну допомогу можемо надати після того як вони 
зареєструються у нас. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови,  секретаря міської ради, заступників 

міського голови  та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії 

структурних  підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на 
2015 рік  

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 2015 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження акцизного  податку на території м. Коростеня 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають 

приватизації у 2015 році нежитлового підвального приміщення по вул. 
Грушевського,17/1, № 26 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

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

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

- Пропоную зняти даний проект рішення, як недоопрацьований. 
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2012-

2015 роки (дев’ята сесія Коростенської міської ради VI  скликання від 
20.10.2011р. №357) 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.СЛУХАЛИ: Про проведення  звітів депутатів Коростенської міської ради перед виборцями 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 39 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 
 
 


