КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 23

від 03 червня 2020 року
м.Коростень

Взяли участь у засіданні:
В.В.Москаленко

-міський голова

В.В.Вигівський

-секретар міської ради

О.А.Ясинецький

-заступник міського голови

Л.П.Якубовський

-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, Л.В.Лінькова, Р.В.Ярмолюк
Із складу виконкому відсутні на засіданні:
5 – у відрядженні (С.В.Васильчук, В.І.Іванів, П.П.Ковальчук, В.І.Куницький,
А.О.Максименко)
1 – у відпустці (О.О.Дзига)
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:

Внести до порядку денного засідання виконавчого комітету, як
невідкладних проектів рішень;
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству „Центр
первинної медико-санітарної допомоги” Коростенської міської ради на розірвання
договору оренди приміщень поліклінічного корпусу дитячої поліклініки по вул.
Грушевського, 7 в м. Коростені, укладеного з комунальним некомерційним
підприємством „Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської
ради”
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №
503 від 02.10.2019р. в частині зміни орендованої площі приміщень по вул.
Грушевського,7-г в м. Коростені, що орендується ФОП Краєвською В.Я.
Про погодження цілодобового режиму роботи магазину-кафетерію, розташованого
по вул. Базарна площа, 4-А
Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, комунальні послуги
Про надання Комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на
укладання
договору про
спільну діяльність з Товариством з обмеженою
відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 15.04.2020р. №194 «Про
затвердження уповноваженої особи з публічних закупівель виконавчого комітету
Коростенської міської ради та затвердження Положення «Про уповноважену особу з
публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської ради
,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Камінської Ірини Миколаївни”
та його відповідність інтересам малолітнього Камінського Дмитрія Вадимовича
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської ради
,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Кондратенка Сергія Петровича”
та його відповідність інтересам неповнолітніх дітей: Кондратенко Тетяни Сергіївни,
Кондратенко Марії Сергіївни
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній
Карпуленко Аліні Русланівні
Про призначення гр. Салімоновича Василя Антоновича опікуном малолітньої
Карпуленко Аліни Русланівни
Про надання дозволу гр. Мельник І.В. на продаж квартири за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Київська,5, кв. 61
Про надання дозволу гр. Мішурі О.В. на дарування квартири, що складає 1/3
частину житлового будинку
за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Романчука Сергія, 20, кв.3
Про надання дозволу неповнолітньому Невмержицькому В.С.
на продаж
спадкового майна - відповідної частини квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Мельника,13, кв. 47, за згодою матері, Шверід С.В.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від
20.02.2019 р. № 81 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни і затвердження
середньої вартості ритуальних послуг на їх поховання»
Про надання грошової допомоги на похованя
Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних - будівельного паспорта
Про надання гр. Науменко Н.Є. дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
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19.

20.
21.
22.

Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для
проектування об'єкта реконструкції: «Реконструкція нежитлових будівель та споруд
(складу матеріалів з добудовою майстерні виробів із металу) по вулиці Сергія
Кемського,70-А в м. Коростень»
Про затвердження комплексної схеми розміщення малих архітектурних форм
(літнього майданчика)
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про внесення змін до п.2 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 01.06.2020р. №227 „Про затвердження змін до заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню на території міста Коростеня гострої респіраторної хвороби
СОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-СоV-2,
та
послаблення
протиепідемічних заходів"

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 надання дозволу комунальному некомерційному підприємству

„Центр первинної медико-санітарної допомоги” Коростенської міської
ради на розірвання договору оренди приміщень поліклінічного корпусу
дитячої поліклініки по вул. Грушевського, 7 в м. Коростені, укладеного
з комунальним некомерційним підприємством „Коростенська
центральна міська лікарня Коростенської міської ради”
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №228 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради № 503 від 02.10.2019р. в частині зміни орендованої площі
приміщень по вул. Грушевського,7-г в м. Коростені, що орендується
ФОП Краєвською В.Я.
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №229 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про погодження цілодобового режиму роботи магазину-кафетерію,
розташованого по вул. Базарна площа, 4-А
Доповідала: В.П.Безпалько – начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №230 додається).
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4.СЛУХАЛИ: Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №231 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про надання Комунальному виробничо-господарському підприємству

дозволу на укладання договору про спільну діяльність з Товариством
з обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
Доповідав: Л.П.Якубовський – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №232 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 15.04.2020р.

№194 «Про затвердження уповноваженої особи з публічних закупівель
виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження
Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель
виконавчого комітету Коростенської міської ради»
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №233 додається).
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської

7.СЛУХАЛИ: міської ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав

гр.Камінської Ірини Миколаївни” та його відповідність інтересам
малолітнього Камінського Дмитрія Вадимовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №234 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської
міської ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав
гр.Кондратенка Сергія Петровича” та його відповідність інтересам
неповнолітніх дітей: Кондратенко Тетяни Сергіївни, Кондратенко Марії
Сергіївни
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №235 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
малолітній Карпуленко Аліні Русланівні
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №236 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Салімоновича Василя Антоновича опікуном
малолітньої Карпуленко Аліни Русланівни
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №237 додається).
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Про надання дозволу гр. Мельник І.В. на продаж квартири за адресою:

11.СЛУХАЛИ: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Київська,5, кв. 61

Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №238 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мішурі О.В. на дарування квартири, що

складає 1/3 частину житлового будинку за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Романчука Сергія, 20, кв.3
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №239 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Невмержицькому В.С. на
продаж спадкового майна - відповідної частини квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Мельника,13, кв. 47, за згодою
матері, Шверід С.В.
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №240 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради від 20.02.2019 р. № 81 «Про затвердження Порядку
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни і затвердження середньої вартості
ритуальних послуг на їх поховання»
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №241 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на похованя

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №242 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №243 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підготовку вихідних даних - будівельного
паспорта
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №244 додається).
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18.СЛУХАЛИ: Про надання гр. Науменко Н.Є. 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 №245 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень
для проектування об'єкта реконструкції: «Реконструкція нежитлових
будівель та споруд (складу матеріалів з добудовою майстерні виробів із
металу) по вулиці Сергія Кемського,70-А в м. Коростень»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №246 додається).
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної схеми розміщення малих архітектурних
форм (літнього майданчика)
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №247 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №248 додається).
22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.2 рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради від 01.06.2020р. №227 „Про затвердження змін до заходів
щодо запобігання занесенню і поширенню на території міста Коростеня
гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-СоV-2, та послаблення протиепідемічних заходів"
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №249 додається).
23.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: В.Москаленко – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 01.06.2020р. по 03.06.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 23
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
Про надання дозволу комунальному некомерційному
підприємству „Центр первинної медико-санітарної
допомоги” Коростенської міської ради на розірвання
договору оренди приміщень поліклінічного корпусу
дитячої поліклініки по вул. Грушевського, 7 в м.
Коростені, укладеного з комунальним некомерційним
підприємством „Коростенська центральна міська лікарня
Коростенської міської ради”
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради № 503 від 02.10.2019р. в
частині зміни орендованої площі приміщень по вул.
Грушевського,7-г в м. Коростені, що орендується ФОП
Краєвською В.Я.
3. Про погодження цілодобового режиму роботи магазинукафетерію, розташованого по вул. Базарна площа, 4-А
4. Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
комунальні послуги
5. Про надання Комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на
укладання
договору про
спільну діяльність з Товариством з обмеженою
відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
6. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від
15.04.2020р. №194 «Про затвердження уповноваженої
особи з публічних закупівель виконавчого комітету
Коростенської міської ради та затвердження Положення
«Про уповноважену особу з публічних закупівель
виконавчого комітету Коростенської міської ради»
7. Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської міської ради ,,Про доцільність позбавлення
батьківських прав гр.Камінської Ірини Миколаївни” та
його відповідність інтересам малолітнього Камінського
Дмитрія Вадимовича
8. Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської міської ради ,,Про доцільність позбавлення
батьківських прав гр.Кондратенка Сергія Петровича” та
його відповідність інтересам неповнолітніх дітей:
Кондратенко Тетяни Сергіївни, Кондратенко Марії
Сергіївни
9. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування малолітній Карпуленко Аліні Русланівні
10. Про призначення гр. Салімоновича Василя Антоновича
опікуном малолітньої Карпуленко Аліни Русланівни
1.

№228 від 03.06.2020р.

т.1
с.1

№229 від 03.06.2020р.

т.1
с.7

№230 від 03.06.2020р.

т.1
с.15
т.1
с.24

№231 від 03.06.2020р.
№232 від 03.06.2020р.

т.1
с.65

№233 від 03.06.2020р.

т.1
с.72

№234 від 03.06.2020р.

т.1
с.73

№235 від 03.06.2020р.

т.1
с.81

№236 від 03.06.2020р.

т.1
с.91
т.1
с.96

№237 від 03.06.2020р.
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11. Про надання дозволу гр. Мельник І.В. на продаж квартири
за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Київська,5, кв. 61
12. Про надання дозволу гр. Мішурі О.В. на дарування
квартири, що складає 1/3 частину житлового будинку за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Романчука
Сергія, 20, кв.3
13. Про надання дозволу неповнолітньому Невмержицькому
В.С. на продаж спадкового майна - відповідної частини
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Мельника,13, кв. 47, за згодою матері, Шверід С.В.
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 20.02.2019 р. № 81 «Про
затвердження Порядку відшкодування витрат на
поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни і затвердження середньої вартості
ритуальних послуг на їх поховання»
15. Про надання грошової допомоги на похованя

№238 від 03.06.2020р.

т.1
с.117

№239 від 03.06.2020р.

т.1
с.128

№240 від 03.06.2020р.

т.1
с.147

№241 від 03.06.2020р.

т.1
с.169

№242 від 03.06.2020р.

16. Про надання дозволу на оплату незахищених видатків
управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Коростенської міської ради
17. Про надання дозволу на підготовку вихідних даних будівельного паспорта
18. Про надання гр. Науменко Н.Є. дозволу на підготовку
вихідних даних на проєктування – містобудівних умов та
обмежень
19. Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та
обмежень для проектування об'єкта реконструкції:
«Реконструкція нежитлових будівель та споруд (складу
матеріалів з добудовою майстерні виробів із металу) по
вулиці Сергія Кемського,70-А в м. Коростень»
20. Про затвердження комплексної схеми розміщення малих
архітектурних форм (літнього майданчика)
21. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

№243 від 03.06.2020р.

т.1
с.174
т.2
с.1

22. Про внесення змін до п.2 рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 01.06.2020р. №227 „Про
затвердження змін до заходів щодо запобігання занесенню
і поширенню на території міста Коростеня гострої
респіраторної
хвороби
СОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-СоV-2,
та
послаблення
протиепідемічних заходів"

№249 від 03.06.2020р.

Керуючий справами виконкому

№244 від 03.06.2020р.

т.2
с.3
т.2
с.9

№245 від 03.06.2020р.
№246 від 03.06.2020р.

т.2
с.14

№247 від 03.06.2020р.

т.2
с.24
т.2
с.32
т.2
с.41

№248 від 03.06.2020р.

Андрій ОХРІМЧУК
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
03 червня 2020р.

Безпалько В.П.

-начальник відділу регулювання торгівлі та побутового
обслуговування управління економіки

Єсін І.В.

-начальник управління праці та соціального захисту населення

Камінська Т.А.

-начальник юридичного відділу

Любочко С.М.

-заступник начальника управління – начальник відділу
комунальної власності управління економіки

Мартинюк В.М.

-начальник управління житлово-комунального господарства

Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста

Фіцай Н.М.

-начальник служби у справах дітей

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

