
ПРОТОКОЛ №38 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 

від 15.06.2015 року 
Місце проведення: кабінет  №13. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Зінюк О.А. 
2.Баранівська Т.М. 
3.Бафадаров Ю.Б. 
4.Боровков В.В. 
5. Стужук В.М. 
6.Омельянчук В.П. 
7. Дмитрук С.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. 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 

Назва питання 
1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік .                             
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2015 рік. 
3.Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня та встановлення ставок 
податку на 2016 рік. 
4.Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку залежно від виду господарської 
діяльності  по м. Коростеню на 2016 рік. 
5.Про затвердження Положення про порядок справляння збору за місця для паркування 
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в м. Коростені та  
встановлення ставки збору на 2016 рік. 
6.Про затвердження Положення про порядок справляння на території м. Коростеня 
туристичного збору та встановлення ставки збору на 2016 рік. 
7.Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке перебуває на балансі 
ЗАТ „АТЗТ „Коростенський фарфор” у комунальну власність територіальної громади  міста   
Коростеня  з подальшою передачею на баланс КВТП «Коростеньхарч та Коростенській 
центральній міській лікарні . 
8.Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО - ТОРГОВОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНЬХАРЧ». 
9.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 
2015 році нежилого приміщення по вул. Базарна,9-Б. 
10.Про   погодження   тексту     договору    купівлі-продажу нежитлового вбудованого 
приміщення по вул. Білокоровицьке шосе,6, приміщення 137. 
11.Про внесення змін до договору купівлі-продажу № 1176   від 16.05.14 р. нежитлової  
будівлі (столярного  цеху)  по вул. Шатрищанській, 6-Д. 



12.Про   зняття   з   контролю договорів купівлі-продажу. 
13.Про погодження тексту договору купівлі-продажу  нежитлового будинку  по  вул. 
Кірова,44-А. 
14.Про надання згоди на безоплатне  прийняття  зі  спільної власності територіальних громад 
сіл Коростенського   району   у   комунальну власність   територіальної   громади  міста 
Коростеня   приміщення  4  гаражних  боксів по вул. І.Франка,4-Д. 
15.Про затвердження програми розвитку інформаційної інфраструктури Коростенського РС 
Управління Державної міграційної служби України в Житомирської області на 2015-2016 
роки. 
16.Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству №3, Комунальному підприємству «Водоканал», 
Комунальному підприємству  «Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по квартирі 
№28 по вулиці В.Сосновського №48а. 
17.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 року. 
18.Інформація про розгляд звернення депутатів Коростенської міської ради Кабінетом 
Міністрів України щодо тарифів на послуги ЖКГ. 
19.Розгляд звернення ТОВ «Автосвіт ЛТД» щодо застосування пільги на частки об’єктів 
оподаткування нежитлової нерухомості.. 

 
СЛУХАЛИ: Інформацію про перспективний план формування територій громад 

Житомирської області (зокрема про Коростенську територіальну 
громаду). 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня та 

встановлення ставок податку на 2016 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління: 

- Поступила пропозиція від депутатів комісії з питань земельних 
ресурсів, 

будівництва та архітектури внести зміни в дод. № 2 п.2, а саме     
змінити процентну ставку з 10 на 5;  

Боровков В.В. – депутат міської ради: 
- Пропоную в п. 3 у підпункті 2 процентну ставку 0,03 змінити на 

0,5;  
Ясинецький О.А. – заступник міського голови: 

- Пропонується в п. 3 підпункті 6 процентну ставку змінити з 2,5 
на 1,5 (без зауважень);  
Боровков В.В. – депутат міської ради: 

 - Пропоную в п. 3 у підпункті 7 процентну ставку з 2,5 змінити на 
1,5. Депутати  міської ради Бафадаров Ю.Б., Стужук В.М. 
підтримали пропозицію щодо зменшення процентної ставки; 

Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління: 
-  Пропонується у пункті 4 проценту ставку  1,25 змінити  на 1,5 

(без зауважень). 
Ясинецький О.А.  



 - Враховуючи спеціалізацію роботи ринків, готелів, автостоянок                       
пропонується  в дод. №3 п.7 процентну ставку змінити з 5 на 6 (без 
зауважень). 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 
міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку залежно від виду 

господарської діяльності  по м. Коростеню на 2016 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок справляння збору за місця 

для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 
паркування в м. Коростені та встановлення ставки збору на 2016 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок справляння на території м. 

Коростеня туристичного збору та встановлення ставки збору на 2016 
рік. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна, яке 

перебуває на балансі ЗАТ „АТЗТ „Коростенський фарфор” у 
комунальну власність територіальної громади  міста   Коростеня  з 
подальшою передачею на баланс КВТП «Коростеньхарч та 
Коростенській центральній міській лікарні . 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 
міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

- ТОРГОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНЬХАРЧ». 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

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

підлягають приватизації у 2015 році нежилого приміщення по вул. 
Базарна,9-Б 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

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

вбудованого приміщення по вул. Білокоровицьке шосе,6, приміщення 
137 . 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору купівлі-продажу № 1176   від 16.05.14 р.     
нежитлової       будівлі (столярного  цеху)  по вул. Шатрищанській,6-Д. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про   зняття   з   контролю договорів купівлі-продажу. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

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

будинку    по      вул. Кірова,44-А. 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне  прийняття  зі  спільної власності 

територіальних громад сіл Коростенського   району   у   комунальну 
власність   територіальної   громади      міста Коростеня   приміщення  4  
гаражних  боксів по вул. І.Франка,4-Д. 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку інформаційної інфраструктури 

Коростенського РС Управління Державної міграційної служби України 
в Житомирської області на 2015-2016 роки. 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  

ремонтно-експлуатаційному підприємству №3, Комунальному 
підприємству «Водоканал», Комунальному підприємству  
«Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  квартирі №28 по 
вулиці В.Сосновського №48а. 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. – депутат міської ради: 

- Пропоную в рішенні вказати суму. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2015 року. 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Інформація про розгляд звернення депутатів Коростенської міської ради 

Кабінетом Міністрів України щодо тарифів на послуги ЖКГ. 
ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 42 сесію Коростенської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



19.СЛУХАЛИ: Розгляд звернення ТОВ «Автосвіт ЛТД» щодо застосування пільги на 
частки об’єктів оподаткування нежитлової нерухомості. 

ДОПОВІДАЄ: Баранівська Т.М. – депутат міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Щербанюк Л.П. – депутат міської ради: 

- Ми не маємо право надавати індивідуальну пільгу, потрібно 
шукати інші шляхи. 

ВИРІШИЛИ: Винести звернення на розгляд спільного засідання постійних комісій та 
запросити представників ТОВ «Автосвіт ЛТД». 

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                                Зінюк О.А. 
 


