
ПРОТОКОЛ №40 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету,  

економіки та комунальної власності. 
 

від 21.08.2015 року 
Місце проведення: кабінет  №13. 
 
ПРИСУТНІ: 

 
1.Баранівська Т.М. 
2.Бафадаров Ю.Б. 
3.Шишук Я.О. 
4. Стужук В.М. 
5.Омельянчук В.П. 
6. Жидких С.С. 
 
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 підсумків виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 
Коростеня за перше півріччя 2015 року. 
2.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2015 року 
3.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
4.Про внесення змін до міського бюджету 
5.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2015 рік 
6.Про  затвердження оновленого складу міської комісії з упорядкування діяльності по збиранню, 
заготівлі, переробці та продажу  брухту  металів. 
7.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації у 2015 
році нежилого приміщення по вул. Б.Хмельницького,69-А 
8.Про погодження тексту договору купівлі-продажу  нежитлового    приміщення   по 
вул.Білокоровицьке шосе,6, приміщення 138   
9.Про   погодження   тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення по  вул. Базарна  
площа,  9-Б 
10.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
11.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів 
12.Про   надання  дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 1 на укладення з ТОВ „Міський інформаційний центр” договору оренди частини 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Грушевського, 33 в м. Коростені 
13.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність територіальної громади 
міста Коростеня вуличних світлодіодових світильників на сонячних батареях в кількості семи 
одиниць, що належать ГО «Древлянська екологічна рада міста Коростеня»   
 



14.Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Коростеня до 2020 року 
15.Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 1,  Комунальному підприємству «Водоканал», Комунальному підприємству  
«Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  квартирі № 51 по вулиці Мельника № 13. 
16.Про  погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення газового 
обладнання (котлів) без дозволу. 
17.Інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на звернення депутатів 
Коростенської міської ради щодо необхідності удосконалення положень Закону України «Про 
рекламу» 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та соціального 

розвитку міста Коростеня за перше півріччя 2015 року 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 

2015 року 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Баранівська Т.М. – депутат міської ради: 

- Яка сума складає перевиконання бюджету? 
Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління: 

- Перевиконали бюджет на 8 млн. 600 тис. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. - начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. – депутат міської ради: 

- У видатковій частині пункті 2.2.3. 40 УЖКГ  кошти розподілені на 
КВЖРПи для придбання газонокосилок, контейнерів, насосів, але де 
залишиться ця техніка після того як ЖЕКи перестануть існувати? 

Якубовський Л.П. – заступник міського голови: 
- Техніка перейде у комунальну власність.  

Стужук В.М. – депутат міської ради: 
- Потрібно провести ремонтні роботи тротуару в районі ЗОШ №8. 

Якубовський Л.П. – заступник міського голови: 
- Візьму це питання на контроль, на наступний рік закладемо кошти на 

ремонт тротуару. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.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 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про  затвердження оновленого складу міської комісії з упорядкування 

діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу  брухту  металів 



ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

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

приватизації у 2015 році нежилого приміщення по вул. Б.Хмельницького,69-А 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

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

по вул.Білокоровицьке шосе,6, приміщення 138   
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення по  

вул. Базарна  площа,  9-Б 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11.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 45 сесію Коростенської міської 

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

експлуатаційному підприємству № 1 на укладення з ТОВ „Міський 
інформаційний центр” договору оренди частини нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Грушевського, 33 в м. Коростені 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИСТУПИЛИ: Баранівська Т.М. – депутат міської ради: 

- В проекті рішення потрібно вказати цифри, а не відсотки. 
Жилін О.В. – начальник управління економіки: 

- На загальну комісію підготуємо. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

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

територіальної громади міста Коростеня вуличних світлодіодових світильників 
на сонячних батареях в кількості семи одиниць, що належать ГО «Древлянська 
екологічна рада міста Коростеня»   

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Коростеня 

до 2020 року 



ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  ремонтно-

експлуатаційному підприємству № 1,  Комунальному підприємству 
«Водоканал», Комунальному підприємству  «Теплозабезпечення» на списання   
заборгованості по  квартирі № 51 по вулиці Мельника № 13 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про  погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено 

встановлення газового обладнання (котлів) без дозволу 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 45 сесію Коростенської міської 

ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 

звернення депутатів Коростенської міської ради щодо необхідності 
удосконалення положень Закону України «Про рекламу» 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності                               Т.М.Баранівська 
 
 
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                                 О.Томашевська 


