
 
 

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
    МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
  від   12.06.2015 р. №  129     _  

 
 
 
 
 
 

 

З метою забезпечення виконання Угоди про партнерство між Програмою 
розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Коростенською міською 
радою від 14 травня 2015 року, керуючись п.1,20 ч.4,ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Покласти обов’язки контактної особи з Проектом ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в місті Коростень на  
Бабську Г. С., головного спеціаліста відділу місцевого економічного розвитку  
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

2. Створити Координаційну раду з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в місті Коростень у складі 
згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реалізації 
Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в місті 
Коростень згідно з додатком 2. 

 
          Міський голова                                                                      В. Москаленко 
 

 Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 

Заступник міського голови 
Л. Якубовський 

 

Заступник міського голови 
О. Ясинецький 

 

Начальник відділу місцевого економічного розвитку 
Н. Лискова  

 

Начальник юридичного відділу 
Т. Камінська 

Про сприяння реалізації Проекту 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» в місті Коростень 
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Додаток 1 
до розпорядження міського голови 

від _12.06.2015 р.__ № 129 
 
 
 

СКЛАД  
Координаційної ради з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» в місті Коростень 
  

 Вигівський Володимир 
Васильович  
 

- перший заступник міського голови, 
голова координаційної ради 

 Якубовський Леонід 
Павлович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради у 
сфері житлово-комунального 
господарства, екологічної політики, 
благоустрою міста, заступник голови 
координаційної ради 

 Бабська Ганна Сергіївна - головний спеціаліст відділу місцевого 
економічного розвитку управління 
економіки, контактна особа з Проектом 
МРГ в м. Коростень, секретар 
координаційної ради 

 Краплич Оксана Василівна - Координатор обласного підрозділу 
впровадження Проекту, спостерігач з 
дорадчим голосом (за згодою) 

Члени координаційної ради: 
 
 Бовкунова Марина Віталіївна - голова ОСББ «Коростень-Еліт» (за 

згодою) 
 Туркіна Людмила Іванівна - голова ОСББ «Надія» (за згодою) 

 
 Наконечний Олександр 

Миколайович  
-  голова ОСББ «Основа-1» (за згодою) 

 
 Ярошовець Сергій 

Васильович 
- голова ОСББ «Дружний дім» (за згодою) 

 
 Воробієнко Микола Іванович  - голова ОСББ «Фарфоровик», 

«Іскорость» (за згодою)  
 Стаднік Михайло Васильович  голова ОСББ «Грушевського,37», 

«Грушевського,66-А», «С. Ванцетті, 4», 
«К.Лібкнехта,4-А» (за згодою) 

 Ахмедова Тетяна Петрівна - голова ОСББ «Ш.Алейхема,43»,  
«Мельника,4», «Грушевського,38», 
«Грушевського,64», «Мельника,18»,  
«Мельника,20», «К.Маркса,67», 
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«К.Маркса,67-А», «Гастелло,16»,  
«Грушевського,74» (за згодою) 

 Куватбаєва Ганна 
Нурмухаметова 

- голова ОСББ «Дружба-2016» (за згодою) 

 Ходаківський Володимир 
Вікторович 

- голова ОСББ «Коротуна,7» (за згодою) 
 

 Гуцалюк Анатолій 
Леонідович 

- голова ОСББ «Жмаченко, 46А» (за 
згодою) 
 

 Назаров Віктор Анатолійович - голова ОСББ «1 Травня, 37 В»,  
«1-го Травня, 35» (за згодою) 

 Мартинюк Валерій 
Михайлович 

- начальник управління житлово-
комунального господарства 

 Щербанюк Людмила 
Петрівна 

- начальник фінансового управління 

 Чижевська Наталія 
Миколаївна 

- начальник відділу інформаційно-
консультаційного забезпечення 

 Жилін Олексій Васильович - начальник управління економіки 
 Камінська Тетяна 

Анатоліївна 
- начальник юридичного відділу 

 Губич Сергій Миколайович - директор КП «Коростеньбуд»  
 

 Венгловська Валентина 
Степанівна 

- голова спілки голів окружних вуличних, 
будинкових комітетів (за згодою) 

 Максименко Андрій 
Олександрович 

- директор КП КМР «ТО 
«Коростеньмедіа»  

 

Керуючий справами виконкому                                                  А.Охрімчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Додаток 2 
до розпорядження міського голови 

від 12.06.2015 р. № 129 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН 
 «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в місті Коростень 

 1. Координаційна рада з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» в місті Коростень (далі Координаційна 
рада) є  консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою сприяння 
реалізації на території міста Коростень Проекту Європейського Союзу та 
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду».  

2. Цілями Координаційної ради є впровадження методів раціонального 
управління та обслуговування міським господарством, а саме вирішення 
питань: 

- капітального ремонту та підвищення енергоефективності 
багатоквартирних житлових будинків;  

- водопостачання та водовідведення; 
- раціонального використання ресурсів у житловому секторі; 
- впровадження інноваційних технологій;  
- підвищення обізнаності населення в цих сферах.   

3. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією та 
Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету, розпорядженнями міського голови, порядком реалізації проектів 
ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН, а також цим Положенням.  

 4. Головними завданнями Координаційної ради є: 
- сприяння покращенню якості основних послуг, що надаються на рівні 

міської ради; 
- сприяння та допомога у створенні та діяльності нових ОСББ в місті 

Коростень, як рівноправного партнера і споживача  на ринку житлово-
комунальних послуг, вирішення проблемних питань у їх діяльності; 

- сприяння у створенні ефективної децентралізованої інституційної 
системи, яка дозволятиме жителям брати участь у вирішенні соціально-
економічних проблем в громадах; 

- сприяння у мобілізації фінансових ресурсів для реалізації пронрам та 
проектів, спрямованих на забезпечення соціальної рівності та партнерства у 
громадах; 
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- сприяння у реалізації заходів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» відповідно до пріоритетних напрямів соціально-
економічного розвитку міста; 

- розроблення Положення про конкурсний відбір мікропроектів об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для участі у Проекті 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;  
 -  забезпечення належного інформування громадськості, зокрема через 
засоби масової інформації про свою діяльність та хід реалізації Проекту;  

- здійснення моніторингу результатів реалізації Проекту в місті. 
5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань має 

право:  
- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, 

залучати в установленому порядку до участі в них представників місцевих 
органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських 
організацій,  підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
а також окремих фахівців за їх згодою на громадських засадах;  

- отримувати в установленому порядку від відповідних підрозділів 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, 
організацій інформацію та матеріали, необхідні для своєї діяльності;  

- подавати пропозиції з питань реалізації Проекту. 

6. Посадовий склад Координаційної ради затверджується 
розпорядженням міського голови.  

7. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться не рідше 
одного разу на місяць. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
більше половини її членів.  

8. Засідання Координаційної ради є відкритими і прозорими.  

9. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення ради 
мають дорадчо-рекомендаційний характер.  

10. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює  
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

 
 

Керуючий справами виконкому                                                  А.Охрімчук 
 

 


