
                                                                    
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять перша сесія VІІ скликання 
 
від  05.04.2018 р. № 1014 
 
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
міста Коростеня на 2018 рік, затвердженої рішенням Коростенської міської 
ради №909 від 21.12.2017 року» 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А. 

про доповнення до Програми економічного і соціального розвитку міста 
Коростеня на 2018 рік, з метою забезпечення сталого розвитку міста, відповідно 
до ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
 

   ВИРІШИЛА: 
 
1. Розділ 4 «Будівельний комплекс, архітектура та містобудування» 

Програми економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2018 рік, в 
частині основних напрямків діяльності, доповнити наступними абзацами:  

- центральна міська лікарня (хірургічний корпус) м. Коростень 
(реконструкція) – 2,2 млн.грн.; 

- реконструкція нежилого приміщення кафе «Дієтичне» під  
адміністративне приміщення по вулиці Шевченка (Кірова), 5 в м. Коростені, 
Житомирської області – 2,0 млн. грн.; 

- капітальний  ремонт з переплануванням нежитлового приміщення по 
вулиці Музейна (Крупської), 5 м. Коростень Житомирської області 
(коригування) – 500,0 тис. грн.; 

- капітальний  ремонт нежитлового приміщення по вулиці Музейна 
(Крупської), 5 м. Коростень Житомирської області (вхідна група) – 180,0 тис. 
грн.; 

- придбання меблів та обладнання для нового приміщення по вулиці 
Музейна (Крупської), 5 м. Коростень Житомирської області, з метою 
організації надання послуг населенню міста по оформленню субсидій і пільг – 
120,0 тис. грн.; 

- співфінансування об’єктів замовником яких буде визначено 
департаменти та управління Житомирської облдержадміністрації. 

2. Розділ 4 «Будівельний комплекс, архітектура та містобудування» 
Програми економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2018 рік, в 
частині очікувані результати, доповнити наступними абзацами:    

- виконані роботи по частковій добудові хірургічного корпусу; 



- розміщення Центру надання адміністративних послуг в одному 
приміщенні з застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

- відкриття нового приміщення для надання послуг населенню міста по 
оформленню субсидій і пільг.  

3. Додаток до Програми економічного і соціального розвитку міста 
Коростеня на 2018 рік «Перелік загальноміських програм, які плануються 
реалізовуватися в місті Коростені в 2018 році», доповнити наступними 
пунктами: 

Бюджет програми на 
2018 рік  тис.грн. 

Назва програми  Відповідальний 
виконавець 

Всього   в т.ч. з 
міського 
бюджету 

Охорона праці на виробництві 
Міська програма поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища на 
2014-2018 роки 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 

- - 

Зміцнення законності та правопорядку 
Програма підтримки Коростенського 
відділу Управління Державної міграційної 
служби України в Житомирській області на 
2017-2018 роки 

Коростенський РВ УДМС 
України в Житомирській 

області 

50,0 50,0 

Розвиток громади 
Програма шефської допомоги військовим 
частинам Збройних Сил України 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради, 

командування військової 
частини В2010 

200,0 200,0 

 
4. В додатку до Програми економічного і соціального розвитку міста 

Коростеня на 2018 рік «Перелік загальноміських програм, які плануються 
реалізовуватися в місті Коростені в 2018 році», в частині всього по програмам, 
цифри 255219,5 та 229635,1 замінити відповідно цифрами 255469,5 та 229885,1. 
 

 
 

 
 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                       В. Вигівський  
Заступник міського голови                                                                                      О. Ясинецький 
Начальник управління економіки                                                                           О. Жилін 
Начальник фінансового управління                                                                        Л. Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                                Т. Камінська                     
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                                    О. Заєць  
 
 
 
 
 
  


