
ПРОТОКОЛ №37 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 

від 20.04.2015 року 
Місце проведення: кабінет  №13. 
 
ПРИСУТНІ: 
1.Шишук Я.О..  
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. 
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 I квартал  2015 року 
2.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
3.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік   
4.Про надання згоди  на безоплатну передачу  у державну  власність  нежитлової будівлі (двох 
гаражів)   по   вул.Табукашвілі,5-А, приміщення 1 та  нежитлової   будівлі   по   вул. Табукашвілі,5-Б  
до  сфери  управління  Служби  безпеки України з послідуючою постановкою на  баланс Управління 
Служби безпеки України в Житомирській області. 
5.Про надання згоди на безоплатне прийняття в    комунальну     власність      територіальної 
громади  міста    Коростеня  захисної  споруди цивільного захисту  № 20082   по вул. П. Комуни, 8 
6.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 2015 
році нежитлової   будівлі  по вул.Зв’язківців,7 та будівлі  бойлерної  по вул. Маяковського,16. 
7.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів. 
8.Про надання  дозволу комунальному  виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємства №2 на списання основних засобів. 
9.Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення по 
вул. Сосновського,44, приміщення 2.  
10.Про  погодження  тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення по 
вул. Грушевського,17/1, приміщення 26 
11.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
12.Про внесення змін до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
13.Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською радою та її виконавчим 
комітетом в 2014 році. 



14.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ «ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»КОРОСТЕНЬМЕДІА» 
15.Про погодження проектів 
16.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно- експлуатаційному 
підприємству № 2 та комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання  безнадійної 
заборгованості з квартири № 49 будинку № 56 по вул. Свердлова в м. Коростені.  
17.Про надання дозволу  комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання безнадійної 
заборгованості з квартири №60 будинку № 22-А по вул. Гастелло в м. Коростені   

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал  2015 

року 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 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 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про надання згоди  на безоплатну передачу  у державну  власність  нежитлової 

будівлі (двох гаражів)   по   вул.Табукашвілі,5-А, приміщення 1 та  нежитлової   
будівлі   по   вул. Табукашвілі,5-Б  до  сфери  управління  Служби  безпеки 
України з послідуючою постановкою на  баланс Управління Служби безпеки 
України в Житомирській області. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

територіальної громади  міста    Коростеня  захисної  споруди цивільного 
захисту  № 20082   по вул. П. Комуни, 8 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

приватизації у 2015 році нежитлової   будівлі  по вул.Зв’язківців,7 та будівлі  
бойлерної  по вул. Маяковського,16. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

міської ради на списання основних засобів. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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



експлуатаційному підприємства №2 на списання основних засобів. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИСТУПИЛИ: Бафадаров Ю.Б. – депутат міської ради: 

- Чому списується 39 контейнери для сміття? 
Жилін О.В. – начальник управління економіки: 

- Всі контейнери з дірками, не підлягають використанню. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

підвального приміщення по вул. Сосновського,44, приміщення 2.  
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

приміщення по вул. Грушевського,17/1, приміщення 26 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради 

та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 
рік. 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською 

радою та її виконавчим комітетом в 2014 році. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТВОРЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ»КОРОСТЕНЬМЕДІА» 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про погодження проектів 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

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

експлуатаційному підприємству № 2 та комунальному підприємству 
«Теплозабезпечення» на списання  безнадійної заборгованості з квартири № 49 



будинку № 56 по вул. Свердлова в м. Коростені.  
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на 

списання безнадійної заборгованості з квартири №60 будинку № 22-А по вул. 
Гастелло в м. Коростені   

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності                               Т.М.Баранівська 
 
 
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                                 О.В. Томашевська  


