
          

 

  
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

Від  28.03.2012 року  № 124 
 
 
 
 
 
 

 
На виконання  рішення  18 сесії 24 скликання від 2 березня 2004 року 

«Про затвердження Положення про міський конкурс соціальних проектів та 
програм неприбуткових організацій», для забезпечення ефективного та 
прозорого використання коштів міського бюджету, які спрямовуються на 
розв’язання важливих соціальних проблем міста із залученням 
неприбуткових організацій міста Коростеня, керуючись пп.7 п.а ст. 27 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 

 
РІШАЄ: 
 

1 Затвердити на 2012 рік пріоритети проектів громадських організацій 
на отримання муніципального гранту: 

1.1. Стимулювання активності громади міста. 
1.2. Розвиток туризму. 
1.3. Популяризація здорового способу життя та профілактика його 

негативних явищ. 
1.4. Організація дозвілля молоді.  

 

2. ГО «Агенція регіонального розвитку» з метою ознайомлення 
громадських організацій міста з пріоритетами проектів та програм на 2012 
рік, а також правильного оформлення проектної заявки на участь в конкурсі, 
провести навчальний тренінг з представниками громадських організацій  
міста.  

 

3.Затвердити склад комісії для проведення конкурсу та оцінки проектів, 
поданих на отримання муніципального гранту (Додаток №1). 

 
 

Про затвердження пріоритетів  
проектів і програм  громадських 
організацій на отримання 
муніципального гранту  на 2012 рік   
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4. Додаток № 17 до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 02.03.2011 року за № 135 «Про  затвердження  нового  
складу  допоміжних  та дорадчих органів при виконкомі міської ради», 
вважати таким як втративши чинність.  

 

5. Управлінню економіки, відділу інформаційно-консультативного 
забезпечення виконкому забезпечити проведення конкурсу згідно вимог 
Положення про міський конкурс соціальних проектів та програм 
неприбуткових організацій. 
 

                                                                                                                                                

 
 

Міський голова                                                 В.Москаленко  
 
 
 
 
 
 

Перший заступник міського голови      В.Вигівський 
 

Заступник міського голови О.Ясинецький 
 

Начальник управління економіки           О.Жилін 
 

Начальник юридичного відділу               Т. Камінська  
 



 3 
 

Додаток до рішення 
Виконавчого комітету Коростенської міської ради 

від 28.03.2012 року за № 124 
 

 
Склад комісії для проведення конкурсу та оцінки проектів, поданих на 

отримання муніципального гранту 
 
Вигівський 
Володимир Васильович  

Голова комісії,  
заступник міського голови  

Ясинецький  
Олександр Анатолійович  

Заступник голови комісії,  
заступник міського голови  

Лискова 
Наталія Анатоліївна  

Секретар комісії, начальник відділу місцевого 
економічного розвитку  

 
Члени комісії: 

Дзиґа  
Олександр Олексійович  

Заступник міського голови  

Якубовський  
Леонід Павлович  

Заступник міського голови  

Ходаківський 
Віктор Васильович  

Секретар міської ради  

Охрімчук 
Андрій Валерійович  

Керуючий справами виконкому  

Жилін 
Олексій Васильович  

Начальник управління економіки  

Баранівська  
Тетяна Миколаївна  

Депутат Коростенської міської ради, голова комісії з 
питань бюджету, економіки та комунальної власності 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     А.В.Охрімчук  


