КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 25

від 17 червня 2020 року
м.Коростень

Взяли участь у засіданні:
В.В.Москаленко

-міський голова

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
-керуючий справами виконкому

А.В.Охрімчук

Члени виконавчого комітету:
Р.С.Калінін, П.П.Ковальчук, В.І.Куницький, Л.В.Лінькова, А.О.Максименко,
Р.В.Ярмолюк
Із складу виконкому відсутні на засіданні:
1 – у відрядженні (С.В.Васильчук, Р.В.Дідківський, В.І.Іванів)
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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Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ групи спрощеної системи оподаткування, які
не здійснювали свою підприємницьку діяльність у квітні 2020 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, що виробляється на
установках з використанням альтернативних джерелах енергії для КП Теплозабезпечення
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на видалення зелених
насаджень
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про надання допомоги на придбання пристроїв FM сигналу
Про підготовку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового 2020/2021
навчального року
Про призначення гр. Бацман Лариси Генрихівни опікуном над майном – 1/6 частки житлового
будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Пушкінська, 17, дитини-сироти Бацман Вікторії Євгенівни
Про надання дозволу гр. Назаруку А.Я., Назарук М.Г. на дарування відповідної частини квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Горького, 92, кв.15
Про надання дозволу гр. Пашинському О.Л. на дарування квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Шевченка, 76, кв.76
Про надання дозволу гр. Шапаренку Д.І. на придбання відповідної частини квартири, що складає
3/10 частини житлового будинку, за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, провулок
Сосновського, 8, кв.4
Про надання дозволу гр. Іскоростенській М.В. на придбання ½ частини квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шевченка, 76, кв.86
Про безплатну передачу малоцінних та швидкозношувальних предметів, паливно-мастильних матеріалів та грошових документів з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс
управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради з нагоди Дня
державної служби України
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради з нагоди Дня
медичного працівника
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради працівників
Коростенської підстанції комунального некомерційного підприємства «Центр екстренної медичної
допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради
Про надання дозволу на передачу з балансу комунального некомерційного підприємства
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на баланс комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Коростенської міської
ради системи підсвічування
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта
реконструкції: «Реконструкція нежитлової будівлі під житловий будинок по вулиці В.
Сосновського,38-Л в м. Коростень»
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта
реконструкції: «Реконструкція нежитлового приміщення по вулиці Шевченка,4 без зміни зовнішніх
геометричних розмірів їхніх фундаментів в плані та функціонального призначення в м. Коростень»
Про виділення житлового приміщення
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про надання КНП «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» дозволу на
підготовку вихідних даних на проєктування містобудівних умов та обмежень
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта
реконструкції: «Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ» з будівництвом Хірургічного корпусу по
вулиці Амосова Миколи,8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс – відділення
екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення)»
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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 списку фізичних осіб-підприємців ІІ групи
спрощеної системи оподаткування, які не здійснювали свою
підприємницьку діяльність у квітні 2020 року
Доповідала: В.П.Безпалько – начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №251 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової
енергії, що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерелах енергії для КП Теплозабезпечення
Доповідали: С.Д.Стужук – заступник начальника управління ЖКГ
Т.М.Баранівська – директор КП теплозабезпечення

ВИРІШИЛИ: (рішення №252 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству
дозволу на видалення зелених насаджень
Доповідав: С.Д.Стужук – заступник начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №253 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №254 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №255 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на придбання пристроїв FM сигналу
Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №256 додається).
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7.СЛУХАЛИ: позашкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року

Доповідала: А.В.Краснокутська – начальник відділу освіти

ВИРІШИЛИ: (рішення №257 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Бацман Лариси Генрихівни опікуном над майном
– 1/6 частки житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами
за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Пушкінська, 17,
дитини-сироти Бацман Вікторії Євгенівни
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №258 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Назаруку А.Я., Назарук М.Г. на дарування
відповідної частини квартири за адресою: Житомирська
м.Коростень, вул. Горького, 92, кв.15
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

обл.,

ВИРІШИЛИ: (рішення №259 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пашинському О.Л. на дарування квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шевченка, 76, кв.76
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №260 додається).
Про надання дозволу гр. Шапаренку Д.І. на придбання відповідної

11.СЛУХАЛИ: частини квартири, що складає 3/10 частини житлового будинку, за

адресою: Житомирська обл., м.Коростень, провулок Сосновського, 8,
кв.4
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №261 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Іскоростенській М.В. на придбання ½ частини
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шевченка,
76, кв.86
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №262 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про

безплатну передачу малоцінних та швидкозношувальних
предметів, паливно-мастильних матеріалів та грошових документів з
балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс
управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №263 додається).
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14.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради з нагоди Дня державної служби України
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №264 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради з нагоди Дня медичного працівника
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №265 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської

міської ради працівників Коростенської підстанції комунального
некомерційного підприємства «Центр екстренної медичної допомоги та
медицини катастроф» Житомирської обласної ради
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №266 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу з балансу комунального

некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська
лікарня Коростенської міської ради» на баланс комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної
допомоги» Коростенської міської ради системи підсвічування
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №267 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень

для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція нежитлової
будівлі під житловий будинок по вулиці В. Сосновського,38-Л в м.
Коростень»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №268 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень

для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція нежитлового
приміщення по вулиці Шевченка,4 без зміни зовнішніх геометричних
розмірів їхніх фундаментів в плані та функціонального призначення в
м. Коростень»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №269 додається).

6

20.СЛУХАЛИ: Про виділення житлового приміщення

Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №270 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №271 додається).
22.СЛУХАЛИ: Про надання КНП «Коростенська центральна міська лікарня
Коростенської міської ради» 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 №272 додається).
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція КНП
«Коростенська ЦМЛ» з будівництвом Хірургічного корпусу по вулиці
Амосова Миколи,8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий
комплекс – відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий
комплекс – палатне відділення)»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №273 додається).
24.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: В.Москаленко – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 05.06.2020р. по 17.06.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 25
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
№251 від 17.06.2020р.

т.1
с.1

№252 від 17.06.2020р.

т.1
с.8

№253 від 17.06.2020р.

4.

Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ
групи спрощеної системи оподаткування, які не
здійснювали свою підприємницьку діяльність у квітні
2020 року
Про встановлення тарифів на теплову енергію,
виробництво теплової енергії, що виробляється на
установках з використанням альтернативних джерелах
енергії для КП Теплозабезпечення
Про надання комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на видалення зелених насаджень
Про надання матеріальної допомоги

5.

Про надання грошової допомоги на поховання

№255 від 17.06.2020р.

6.

Про надання допомоги на придбання пристроїв FM
сигналу
Про підготовку закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року
Про призначення гр. Бацман Лариси Генрихівни опікуном
над майном – 1/6 частки житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Пушкінська, 17, дитини-сироти Бацман
Вікторії Євгенівни
Про надання дозволу гр. Назаруку А.Я., Назарук М.Г. на
дарування відповідної частини квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Горького, 92, кв.15
Про надання дозволу гр. Пашинському О.Л. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Шевченка, 76, кв.76
Про надання дозволу гр. Шапаренку Д.І. на придбання
відповідної частини квартири, що складає 3/10 частини
житлового будинку, за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, провулок Сосновського, 8, кв.4
Про надання дозволу гр. Іскоростенській М.В.
на
придбання ½ частини квартири за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Шевченка, 76, кв.86
Про
безплатну
передачу
малоцінних
та
швидкозношувальних предметів, паливно-мастильних
матеріалів та грошових документів з балансу виконавчого
комітету Коростенської міської ради на баланс управління
праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради

№256 від 17.06.2020р.

т.1
с.35
т.1
с.74
т.1
с.86
т.1
с.98
т.1
с.100
т.1
с.102

1.

2.

3.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

№254 від 17.06.2020р.

№257 від 17.06.2020р.
№258 від 17.06.2020р.

№259 від 17.06.2020р.

т.1
с.108

№260 від 17.06.2020р.

т.1
с.118

№261 від 17.06.2020р.

т.1
с.131

№262 від 17.06.2020р.

т.1
с.143

№263 від 17.06.2020р.

т.1
с.160
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14. Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради з нагоди Дня державної
служби України
15. Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради з нагоди Дня медичного
працівника
16. Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради працівників Коростенської
підстанції комунального некомерційного підприємства
«Центр екстренної медичної допомоги та медицини
катастроф» Житомирської обласної ради
17. Про надання дозволу на передачу з балансу комунального
некомерційного підприємства «Коростенська центральна
міська лікарня Коростенської міської ради» на баланс
комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико - санітарної допомоги» Коростенської
міської ради системи підсвічування
18. Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та
обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція нежитлової будівлі під житловий будинок
по вулиці В. Сосновського,38-Л в м. Коростень»
19. Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та
обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція нежитлового приміщення по вулиці
Шевченка,4 без зміни зовнішніх геометричних розмірів
їхніх фундаментів в плані та функціонального
призначення в м. Коростень»
20. Про виділення житлового приміщення

№264 від 17.06.2020р.

т.1
с.164

№265 від 17.06.2020р.

т.2
с.1

№266 від 17.06.2020р.

т.2
с.104

№267 від 17.06.2020р.

т.2
с.120

№268 від 17.06.2020р.

т.2
с.126

№269 від 17.06.2020р.

т.2
с.135

№270 від 17.06.2020р.

21. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

№271 від 17.06.2020р.

22. Про надання КНП «Коростенська центральна міська
лікарня Коростенської міської ради» дозволу на
підготовку вихідних даних на проєктування містобудівних
умов та обмежень
23. Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та
обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція
КНП
«Коростенська
ЦМЛ»
з
будівництвом
Хірургічного
корпусу
по
вулиці
Амосова Миколи,8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1
пусковий комплекс – відділення екстреної медичної
допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення)»

№272 від 17.06.2020р.

т.2
с.146
т.2
с.149
т.2
с.158

Керуючий справами виконкому

№273 від 17.06.2020р.

т.2
с.161

Андрій ОХРІМЧУК
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
17 червня 2020р.
Безпалько В.П.

-начальник відділу регулювання торгівлі та побутового
обслуговування управління економіки

Баранівська Т.М.

-директор КП теплозабезпечення

Єсін І.В.

-начальник управління праці та соціального захисту населення

Камінська Т.А.

-начальник юридичного відділу

Краснокутська А.В.

-начальник відділу освіти

Стужук С.Д.

-заступник начальника управління ЖКГ

Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста

Фіцай Н.М.

-начальник служби у справах дітей

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

