КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 20

від 20 травня 2020 року
м.Коростень

Взяли участь у засіданні:
В.В.Москаленко

-міський голова

О.О.Дзига

-заступник міського голови

О.А.Ясинецький

-заступник міського голови

Л.П.Щербанюк

-заступник міського голови –
начальник фінансового управління
-керуючий справами виконкому

А.В.Охрімчук

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.Вигівський, Л.П.Якубовський)
1 – невідома причина (К.І.Самчук)
Присутні на засіданні: (Список додається).
СЛУХАЛИ:

А.В.Охрімчука – керуючого справами виконкому
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:
1.

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

Про затвердження моніторингу реалізації в 2019 році завдань Стратегічного плану
розвитку міста Коростеня до 2025 року
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ групи спрощеної системи
оподаткування, які не здійснювали свою підприємницьку діяльність у квітні 2020 року
Про запровадження тимчасового режиму роботи міського громадського автомобільного
транспорту на період дії карантину
Про постановку на облік громадян для безкоштовного отримання вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво
Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коростеня
нежитлової будівлі по вул. Музейній,11, м.Коростень та визначення балансо-утримувача
Про вилучення з господарського віддання та зняття з балансу комерційного виробничоторгового підприємства «Коростеньхарч» нежитлових будівель продовольчого складу
по вул. Шатрищанська,61-Б та адміністративно-побутового корпусу по вул.
Шатрищанська,61-А
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради № 451
від 17.10.2018р. в частині зміни орендованої площі та адреси нежитлового вбудованого
приміщення по вул. Музейній,7 в м. Коростені, що орендується ВПФ «Житомирліфт-1»
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради № 452
від 17.10.2018р. в частині зміни орендованої площі та адреси нежитлового вбудованого
приміщення по вул. Музейній,7 в м. Коростені, що орендується ФОП Яремчуком В.І.
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на
видалення зелених насаджень
Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління житловокомунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс
Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді багатофункціональної
самохідної установки класу амфібія Тruxor Т40 із додатковим обладнанням у комплекті
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітній Сироті Марії Святославівні
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітній Сироті Поліні Святославівні
Про утворення прийомної сім’ї Куприненко та влаштування на виховання і спільне
проживання малолітніх дітей
Про поповнення вихованцями дитячого будинку сімейного типу родини Талько
Про надання дозволу гр. Василенку Р.М. на дарування відповідної частини квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Гастелло, 28, кв.43
Про надання дозволу гр. Фомченку Д.В. на дарування житлового будинку та земельної
ділянки за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Князя Володимира, 47/18
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №193
від 15.04.2020 р. ,,Про надання дозволу гр. Демець А.Ю. на укладання договору про
поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя – квартири та
дарування за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 72, кв.8’’
Про зміну договору найму житлового приміщення на іншого члена сімʼї
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування – містобудівних
умов та обмежень
Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у
розвитку місцевої громади» в м.Коростень
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від
04.03.2020 року №92 „Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову
службу громадян 1993-2002 років народження у квітні-червні та жовтні-грудні 2020
року"
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24.

25.

Про затвердження змін до заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на
території міста Коростеня гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
COVID- 19
Про делегування повноважень Замовника на виконання проектних робіт по об'єкту
будівництва: «Центральна міська лікарня (хірургічний корпус) м.Коростень
(реконструкція) категорія складності IV, клас СС2» Комунальному некомерційному
підприємству «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»

СЛУХАЛИ:

В.В.Москаленка – міського голову
Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження моніторингу реалізації в 2019 році завдань
Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №201 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку

фізичних осіб-підприємців ІІ групи
спрощеної системи оподаткування, які не здійснювали свою
підприємницьку діяльність у квітні 2020 року
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №202 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про запровадження тимчасового режиму роботи міського громадського
автомобільного транспорту на період дії карантину
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №203 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про постановку на облік громадян для безкоштовного отримання
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №204 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста

Коростеня нежитлової будівлі по вул. Музейній, 11, м. Коростень та
визначення балансоутримувача
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №205 додається).
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6.СЛУХАЛИ: Про вилучення з господарського віддання та зняття з балансу

комерційного виробничо-торгового підприємства «Коростеньхарч»
нежитлових будівель продовольчого складу по вул. Шатрищанська,61Б та адміністративно-побутового корпусу по вул. Шатрищанська,61-А
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №206 додається).
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

7.СЛУХАЛИ: міської ради № 451 від 17.10.2018р. в частині зміни орендованої площі

та адреси нежитлового вбудованого приміщення по вул. Музейній,7 в
м. Коростені, що орендується ВПФ «Житомирліфт-1»
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №207 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради № 452 від 17.10.2018р. в частині зміни орендованої площі
та адреси нежитлового вбудованого приміщення по вул. Музейній,7 в
м. Коростені, що орендується ФОП Яремчуком В.І.
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №208 додається).
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству

9.СЛУХАЛИ: дозволу на видалення зелених насаджень

Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №209 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу управління

житлово-комунального
господарства
виконавчого
комітету
Коростенської міської ради на баланс Коростенської міської
комунальної рятувальної служби на воді багатофункціональної
самохідної установки класу амфібія Тruxor Т40 із додатковим
обладнанням у комплекті
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №210 додається).
Про надання матеріальної допомоги

11.СЛУХАЛИ: Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №211 додається).
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12.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №212 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, малолітній Сироті Марії Святославівні
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №213 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, малолітній Сироті Поліні Святославівні
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №214 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про утворення прийомної сім’ї Куприненко та влаштування на
виховання і спільне проживання малолітніх дітей
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №215 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про поповнення вихованцями дитячого будинку сімейного типу родини
Талько
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №216 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Василенку Р.М. на дарування відповідної
частини квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Гастелло, 28, кв.43
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №217 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Фомченку Д.В.

на дарування житлового
будинку та земельної ділянки за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Князя Володимира, 47/18
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №218 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради №193 від 15.04.2020 р. ,,Про надання дозволу гр. Демець
А.Ю. на укладання договору про поділ майна, що є об’єктом спільної
сумісної власності подружжя – квартири та дарування за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 72, кв.8’’
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №219 додається).
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Про зміну договору найму житлового приміщення на іншого члена сімʼї

20.СЛУХАЛИ: Доповідала: О.М.Лазаренко – головний спеціаліст - юрисконсульт
юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №220 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування –
містобудівних умов та обмежень
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №221 додається).
(на підставі повідомлення про можливий конфлікт інтересів участі у прийнятті
даного рішення Калінін Р.С. не брав) .
22.СЛУХАЛИ: Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: посилення участі
громадян у розвитку місцевої громади» в м.Коростень
Доповідав: С.М.Ущапівський – начальник відділу цифрових технологій

ВИРІШИЛИ: (рішення №222 додається).
23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради від 04.03.2020 року №92 „Про заходи щодо забезпечення
призову на строкову військову службу громадян 1993-2002 років
народження у квітні-червні та жовтні-грудні 2020 року"
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №223 додається).
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню на території міста Коростеня гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом COVID- 19
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №224 додається).
25.СЛУХАЛИ: Про делегування повноважень Замовника на виконання проектних

робіт по об'єкту будівництва: «Центральна міська лікарня (хірургічний
корпус) м.Коростень (реконструкція) категорія складності IV, клас
СС2» Комунальному некомерційному підприємству «Коростенська
центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
Доповідав: О.А.Ясинецький – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №225 додається).
26.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: В.Москаленко – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 12.05.2020р. по 20.05.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 20
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
Про
затвердження
моніторингу
реалізації
в
2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста
Коростеня до 2025 року
2. Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ
групи спрощеної системи оподаткування, які не
здійснювали свою підприємницьку діяльність у квітні
2020 року
3. Про запровадження тимчасового режиму роботи міського
громадського автомобільного транспорту на період дії
карантину
4. Про постановку на облік громадян для безкоштовного
отримання вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
5. Про прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста Коростеня нежитлової будівлі по вул.
Музейній,11, м.Коростень та визначення балансоутримувача
6. Про вилучення з господарського віддання та зняття з
балансу комерційного виробничо-торгового підприємства
«Коростеньхарч»
нежитлових будівель продовольчого
складу по вул. Шатрищанська,61-Б та адміністративнопобутового корпусу по вул. Шатрищанська,61-А
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради № 451 від 17.10.2018р. в
частині зміни орендованої площі та адреси нежитлового
вбудованого приміщення по вул. Музейній,7 в м.
Коростені, що орендується ВПФ «Житомирліфт-1»
8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради № 452 від 17.10.2018р. в
частині зміни орендованої площі та адреси нежитлового
вбудованого приміщення по вул. Музейній,7 в м.
Коростені, що орендується ФОП Яремчуком В.І.
9. Про надання комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на видалення зелених насаджень
10. Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу
управління
житлово-комунального
господарства
виконавчого комітету Коростенської міської ради на
баланс Коростенської міської комунальної рятувальної
служби на воді багатофункціональної самохідної
установки класу амфібія Тruxor Т40 із додатковим
обладнанням у комплекті
11. Про надання матеріальної допомоги
1.

№201 від 20.05.2020р.

т.1
с.1

№202 від 20.05.2020р.

т.1
с.16

№203 від 20.05.2020р.

т.1
с.33

№204 від 20.05.2020р.

т.1
с.35

№205 від 20.05.2020р.

т.1
с.40

№206 від 20.05.2020р.

т.1
с.45

№207 від 20.05.2020р.

т.1
с.49

№208 від 20.05.2020р.

т.1
с.55

№209 від 20.05.2020р.

т.1
с.61
т.1
с.120

№210 від 20.05.2020р.

№211 від 20.05.2020р.

т.1
с.125
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12. Про надання грошової допомоги на поховання

№212 від 20.05.2020р.

13. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній Сироті
Марії Святославівні
14. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній Сироті
Поліні Святославівні
15. Про утворення прийомної сім’ї Куприненко
та
влаштування на виховання і спільне проживання
малолітніх дітей
16. Про поповнення вихованцями дитячого будинку сімейного
типу родини Талько
17. Про надання дозволу гр. Василенку Р.М. на дарування
відповідної частини квартири за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Гастелло, 28, кв.43
18. Про надання дозволу гр. Фомченку Д.В. на дарування
житлового будинку та земельної ділянки за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Князя Володимира,
47/18
19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради №193 від 15.04.2020 р. ,,Про
надання дозволу гр. Демець А.Ю. на укладання договору
про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної
власності подружжя – квартири та дарування за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 72,
кв.8’’
20. Про зміну договору найму житлового приміщення на
іншого члена сімʼї
21. Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
22. Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто:
посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в
м.Коростень
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 04.03.2020 року №92 „Про
заходи щодо забезпечення призову на строкову військову
службу громадян 1993-2002 років народження у квітнічервні та жовтні-грудні 2020 року"
24. Про затвердження змін до заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню на території міста Коростеня
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
COVID- 19
25. Про делегування повноважень Замовника на виконання
проектних робіт по об'єкту будівництва: «Центральна
міська лікарня (хірургічний корпус) м.Коростень
(реконструкція) категорія складності IV, клас СС2»
Комунальному
некомерційному
підприємству
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської
міської ради»

№213 від 20.05.2020р.

Керуючий справами виконкому

т.1
с.137
т.1
с.158

№214 від 20.05.2020р.

т.1
с.177

№215 від 20.05.2020р.

т.2
с.1

№216 від 20.05.2020р.

т.2
с.50
т.2
с.82

№217 від 20.05.2020р.
№218 від 20.05.2020р.

т.2
с.93

№219 від 20.05.2020р.

т.2
с.107

№220 від 20.05.2020р.

т.2
с.115
т.2
с.118
т.2
с.126

№221 від 20.05.2020р.
№222 від 20.05.2020р.
№223 від 20.05.2020р.

т.2
с.142

№224 від 20.05.2020р.

т.2
с.146

№225 від 20.05.2020р.

т.2
с.148

Андрій ОХРІМЧУК
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
20 травня 2020р.
Єсін І.В.

-начальник управління праці та соціального захисту населення

Жилін О.В.

-начальник управління економіки

Лазаренко О.М.

-головний спеціаліст - юрисконсульт юридичного відділу

Любочко С.М.

-заступник начальника управління – начальник відділу
комунальної власності управління економіки
-начальник управління житлово-комунального господарства

Мартинюк В.М.
Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста

Ущапівський С.М.

-начальник відділу цифрових технологій

Фіцай Н.М.

-начальник служби у справах дітей

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

