
ПРОТОКОЛ №36 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 

від 06.03.2015 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. 
6. Стужук В.М. 
7.Омельянчук В.П. 
 
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. 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
Жилін О.В.  – начальник управління економіки. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
Назва питання 
1.Про затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік.                                                                         
2.Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2015 рік 
3.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік     
4.Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і культурного  розвитку 
міста „Коростень мій” 
5.Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня за 2014 
рік.                                                                          
6.Про затвердження загальноміської програми «Впровадження системи енергетичного менеджменту 
в місті Коростень на 2015-2017 роки»  
7.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
8.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність територіальної громади міста   
Коростеня   спортивних  майданчиків, розташованих  по  вул. Б.Хмельницького, 77 та по вул. 
Кірова, 5 в м. Коростені 
9.Про надання згоди на  безоплатне прийняття з державної у  комунальну  власність  територіальної   
громади  міста Коростеня цілісного майнового  комплексу „Відділкової лікарні станції   Коростень”, 
який знаходиться в управлінні Міністерства інфраструктури України та ДТГО „Південно-Західна 
залізниця” 
10.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
11.Про   погодження   тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення по 
вул.Грушевського,17/1, приміщення 25 
12.Про  внесення змін до договору купівлі-продажу № 5586 від 20.06.08 р. нежитлового приміщення 
по вул. Дзержинського,10 



13.Про надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання складського приміщення 
14.Про надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству №2 на списання фундаменту будинку № 161 по вул. Свердлова в м. Коростені 
15.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської  міської ради  № 1702 від 18.12.14р. „Про 
надання дозволу комунальній установі Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Коростень на списання основних засобів” 
16.Про   надання  дозволу  фінансовому управлінню виконавчого комітету  Коростенської міської 
ради на списання необоротних активів 
17.Про надання дозволу на безоплатну передачу  комп’ютерної техніки Коростенській виправній 
колонії управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 71) та 
обласній організації товариства Червоного Хреста України Ольгинське братство УПЦ Госпису св. 
Єлени м. Коростень. 
18.Про затвердження інвестиційної програми Комунального підприємства теплозабезпечення на 
2015 рік 
19.Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 06.11.2014 р. №1663 Про 
затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в 
антитерористичній операції 
20.Про затвердження протоколу № 7 від 21.01.2015 р. засідання постійно діючої комісії з 
проведення конкурсу  по наданню житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів з 
території м. Коростеня та тексту договору  на надання послуг з вивезення побутових відходів в м. 
Коростені  
21.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 1 на списання  безнадійної дебіторської  заборгованості  комунального виробничого 
житлового  ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2 
22.Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №87 від 18.02.15 р. 
23. Про надання дозволу на відстрочення сплати пайової  участі у розвиток інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури  міста Коростеня  
24.Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості будівництва по 
вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені 
25 Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості будівництва по 
вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені. 
26.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Ковальчука Сергія Івановича 
27.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Станькевича В’ячеслава 
Михайловича 
28.Про інформацію на звернення депутатів Коростенської міської ради щодо можливої руйнації 
чинної системи соціального захисту вразливих верств населення. 

 
1.СЛУХАЛИ:  Про затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2015 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік     
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і 



культурного  розвитку міста „Коростень мій” 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИСТУПИЛИ: Омельянчук В.П. –депутат міської ради: 

- Як йде поповнення бюджету? 
 Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління: 

- План виконуємо у повному обсязі. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку 

міста Коростеня за 2014 рік.     
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміської програми «Впровадження системи 

енергетичного менеджменту в місті Коростень на 2015-2017 роки»  
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до 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 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність 

територіальної громади міста   Коростеня   спортивних  майданчиків, 
розташованих  по  вул. Б.Хмельницького, 77 та по вул. Кірова, 5 в м. Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на  безоплатне прийняття з державної у  комунальну  

власність  територіальної   громади  міста Коростеня  цілісного  майнового  
комплексу „Відділкової лікарні станції   Коростень”, який знаходиться в 
управлінні Міністерства інфраструктури України та ДТГО „Південно-Західна 
залізниця” 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового 

підвального приміщення по вул.Грушевського,17/1, приміщення 25 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



12.СЛУХАЛИ: Про   внесення  змін  до   договору   купівлі-продажу № 5586 від 20.06.08 р. 
нежитлового приміщення по вул. Дзержинського,10 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

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

міської ради на списання складського приміщення 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

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

експлуатаційному підприємству №2 на списання фундаменту будинку № 161 
по вул. Свердлова в м. Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської  міської ради  № 1702 від 

18.12.14р. „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 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  фінансовому управлінню виконавчого комітету  

Коростенської міської ради на списання необоротних активів 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на безоплатну передачу  комп’ютерної техніки 

Коростенській виправній колонії управління державної пенітенціарної служби 
України в Житомирській області (№ 71) та обласній організації товариства 
Червоного Хреста України Ольгинське братство УПЦ Госпису св. Єлени м. 
Коростень. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Боровков В.Д. – депутат міської ради: 

- Пропоную в рішення «Про податок на нерухоме майно» внести зміни , а 
зміст пункту продумать до спільного засідання постійних комісій та ввести в 
дію з 8 червня і вказати, що кошти які будуть надходить в бюджет за сплату 
податку на нерухоме майно будуть витрачатися на ремонт доріг. 
Ясинецький О.А. 
-До спільного засідання ми напрацюємо проект змін та представимо на ваш 
розгляд. 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження інвестиційної програми Комунального підприємства 
теплозабезпечення на 2015 рік 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 



ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 

06.11.2014 р. №1663 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за 
житлово-комунальні послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх 
сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 7 від 21.01.2015 р. засідання постійно діючої 

комісії з проведення конкурсу  по наданню житлово-комунальних послуг з 
вивезення побутових відходів з території м. Коростеня та тексту договору  на 
надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Коростені  

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

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

експлуатаційному підприємству № 1 на списання  безнадійної дебіторської  
заборгованості  комунального виробничого житлового  ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 2 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

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

ради №87 від 18.02.2015 р. 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на відстрочення сплати пайової  участі у розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста Коростеня  
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Слобаженюк С. – приватний підприємець: 

- Хочу попросити про надання дозволу на відстрочення сплати пайової участі за 
Договором « Про пайову участь у розвитку інженерно-транспотної та 
соціальної інфраструктури міста Коростеня», в зв’язку з курсом валюти не 
маю можливості вчасно сплатити. 

 Омельчнчук В.П. – депутат міської ради: 
- Потрібно підтримати і допомогти. 

 Вигівський В.В. – перший заступник міського голови: 
- В проекті вказано 6 місяців, є пропозиції продовжити термін сплати до кінця 

року. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради з поправкою термін сплати продовжити до кінця року.. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  

вартості будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  
вартості будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені. 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Кобилінський І.М. – приватний підприємець: 

- Звертаюся з проханням  зменшити мені розмір пайової участі у розвитку 
інженерно-транспорної та соціальної інфраструктури на 1 %,  бо я вже 
витратив частину коштів  в ремонт дороги. 

Омельянчук В.П. – депутат міської ради: 
- Пропоную не зменшувати відсоток, залишити все як є. 

Бафадаров Ю.Б. – депутат міської ради: 
- Я проти, тому що ремонт дороги не проводився. 

 Жидких С.С. – депутат міської ради: 
- Чи є документальне підтвердження виконаних робіт по ремонту дороги? Ми 

готові піти на зустріч, якщо ЖКГ підтвердить виконання робіт. 
Стужук В.М. – депутат міської ради: 

- Кобилінський І.М. робить великий вклад в місто, потрібно піти на зустріч, 
зменшити до 5%. 

ВИРІШИЛИ: Довивчити запропонований проект рішення та винести на 40 сесію 
Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Ковальчука 

Сергія Івановича 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Станькевича 

В’ячеслава Михайловича 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про інформацію на звернення депутатів Коростенської міської ради щодо 

можливої руйнації чинної системи соціального захисту вразливих верств 
населення. 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 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      


