
 

                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

        п’ятнадцята сесія VІ скликання 
 
від  24.05.2012 р. №________ 
 
 
Про схвалення проектів  
щодо участі у Всеукраїнському  
конкурсі проектів та програм  
розвитку місцевого самоврядування 
 
 

З метою залучення додаткових коштів на розвиток житлово-
комунального господарства міста, керуючись ст. 25, п.п.22 ч.1.ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити проекти: 
-  „Створення конкурентного середовища на ринку житлово-

комунальних послуг м. Коростеня шляхом проведення капітального 
ремонту житлового будинку та прибудинкової території                               
по вул. Свердлова, 56”; 

- „Впровадження енергозберігаючих засобів в будинках та благоустрій 
прибудинкової території з влаштуванням паркувальних майданчиків 
по вул. Сосновського, 50, 50 А з метою створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-комунальних послуг в м. Коростені 
шляхом розбудови ОСББ і залучення громадськості”; 

- „Удосконалення збору твердих побутових відходів з оснащенням 
пункту сортування та переробки вторинної сировини в м. Коростень 
Житомирської області ” 

- „Створення конкурентного середовища на ринку житлово-
комунальних послуг м. Коростень  шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку по вул.Маяковського,105А”; 

- „Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Коростеня„                          
(впровадження ресурсозберігаючої технології); 

- „Розвантаження єдиної системи електропостачання України шляхом 
збільшення  коефіцієнта електричної потужності у рамках 
Коростенського комунального підприємства теплозабезпечення”; 



- „Створення конкурентного середовища на ринку житлово-
комунальних послуг в м. Коростені шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку по вул. Каштанова, 27”. 

та подати їх на розгляд дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування. 

2. В разі визнання даних проектів переможцями Всеукраїнського 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
забезпечити у 2013 році фінансування запланованих проектами заходів 
у сумі: 

Обсяг фінансування № 
п/п 

Найменування проектів 
Фонд 
конкурсу 
(тис.грн.) 

Місцевий 
бюджет 

Кошти 
партнерів 
проекту 
(тис.грн.) 

1 „Створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-
комунальних послуг м. Коростені 
шляхом проведення капітального 
ремонту житлового будинку та 
прибудинкової території по вул. 
Свердлова, 56” 

260,0 78,0 17,3  

2 „Впровадження енергозберігаючих 
засобів в будинках та благоустрій 
прибудинкової території з 
влаштуванням паркувальних 
майданчиків по вул. Сосновського, 
50, 50 А з метою створення 
конкурентного середовища на 
ринку житлово-комунальних 
послуг в м. Коростені шляхом 
розбудови ОСББ і залучення 
громадськості” 

394,2 77,9 24,6 

3 „Удосконалення збору твердих 
побутових відходів з оснащенням 
пункту сортування та переробки 
вторинної сировини в м. Коростень 
Житомирської області ” 

2150,0 367,5 122,45 

4 „Створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-
комунальних послуг м. Коростень  
шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку по вул. Маяковського, 
105А”; 

367,78 99,92 17,8 

5   „Реконструкція мереж вуличного 
освітлення м. Коростеня»                          
( впровадження ресурсозберігаючої 
технології)” 

413,5 165,1 12,6 



6 „Розвантаження єдиної системи 
електропостачання України 
шляхом збільшення  коефіцієнта 
електричної потужності у рамках 
Коростенського комунального 
підприємства теплозабезпечення” 

168,711 36,152 36,152 

7 „Створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-
комунальних послуг в м. Коростені 
шляхом створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку по вул. Каштанова, 27” 

150,053 52,090 9,050 

  
 
 
 

Міський голова                                                                  В.Москаленко 
 

 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Заступник міського голови              Л. Якубовський 
Начальник міського фінансового управління                             Л. Щербанюк 
Начальник управління ЖКГ                                                         В. Мартинюк 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                          


