КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 16

від 24 квітня 2020 року
м.Коростень

Взяли участь у засіданні:
В.В.Вигівський

-секретар міської ради

О.О.Дзига

-заступник міського голови

О.А.Ясинецький

-заступник міського голови

Л.П.Якубовський

-заступник міського голови

Л.П.Щербанюк

-заступник міського голови –
начальник фінансового управління

Члени виконавчого комітету:
Р.В.Дідківський,
Р.С.Калінін,
П.П.Ковальчук,
Л.В.Лінькова, А.О.Максименко, Р.В.Ярмолюк

В.І.Куницький,

Із складу виконкому відсутні на засіданні:
2 – у відрядженні (С.В.Васильчук, В.І.Іванів)
2 – у відпустці (В.В.Москаленко, А.В.Охрімчук)
1 – невідома причина (К.І.Самчук)
Присутні на засіданні:
Войтюк Р.Л.

СЛУХАЛИ:

- головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу

О.О.Дзига – заступник міського голови
Про внесення до порядку денного засідання виконавчого комітету
розгляду проектів рішень, як невідкладних, на підставі рішення
Коростенської міської ради 25 сесії сьомого скликання від 18.10.2018р.
№1221 «Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету
Коростенської міської ради, затвердженого рішеннями міської ради від
03.03.2016р. №108»

ВИРІШИЛИ:

Внести до порядку денного засідання виконавчого комітету, як
невідкладних проектів рішень;

2

1.

Про продовження карантинних обмежень до 11 травня 2020 року на території
міста Коростеня

2.

Про надання дозволу Комунальній установі «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Коростень» на передачу
продуктів харчування Коростенському міському центру соціальних служб

СЛУХАЛИ:

В.В.Вигівський – виконуючий обов’язки міського голови,
секретар міської ради
Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради

1.СЛУХАЛИ: Про продовження карантинних обмежень до 11 травня 2020 року на
території міста Коростеня
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №196 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальній установі «Територіальний центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Коростень» на передачу продуктів харчування Коростенському
міському центру соціальних служб
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №197 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: В.Вигівський – виконуючий обов’язки міського голови,
секретар міської ради

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 15.04.2020р. по 24.04.2020р.,
взяти до відома.

В.о.міського голови,
секретар міської ради

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

3

ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 16
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
1.

Про продовження карантинних обмежень до 11 травня
2020 року на території міста Коростеня

№196 від 24.04.2020р.

1

2.

Про
надання
дозволу
Комунальній
установі
«Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Коростень» на
передачу продуктів
харчування
Коростенському
міському центру соціальних служб

№197 від 24.04.2020р.

2

Заступник міського голови

Олександр ДЗИГА

