КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 26

від 08 липня 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.Щербанюк

-заступник міського голови –
начальник фінансового управління

Члени виконавчого комітету:
Р.В.Дідківський,
Р.С.Калінін,
А.О.Максименко, Р.В.Ярмолюк

П.П.Ковальчук,

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

Олександра ДЗИГУ – заступника 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:
1.

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

Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ групи спрощеної
системи оподаткування, які не здійснювали свою підприємницьку діяльність у
квітні 2020 року
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Про створення комісії щодо отримання дотації за наявні бджолосім’ї
Про вилучення з господарського віддання та зняття з балансу комерційного
виробничо-торгового підприємства «Коростеньхарч» та комунального
виробничого житлового ремонтно-експлутаційного підприємства № 1
нежитлових будівель
Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської
ради на розірвання договору оренди навчального кабінету Навчально-виховного
комплексу „Школа-гімназія” №12, по вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного
з фізичною особою-підприємцем Данильчук Н.О
Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської
ради на розірвання договору оренди навчального кабінету Навчально-виховного
комплексу „Школа-гімназія” №12, по вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного
з фізичною особою-підприємцем Юрківською І.В.
Про добровільне відшкодування колишнім орендарем ПП «Коростенський
житловий сервіс № 5» коштів за втрачене та пошкоджене комунальне майно, яке
перебуває на балансі КВЖРЕП № 1
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 20.05.2020 р. № 210 «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 Truxor T40 із додатковим обладнанням у комплекті»
Про погодження надання фінансової допомоги у встановленні індивідуального
опалення в помешканнях окремих малозабезпечених громадян Комунальному
підприємству «Теплозабезпечення»
Про надання Комунальній установі «Коростенський інклюзивно-ресурсний
центр» Коростенської міської ради дозволу на видалення зелених насаджень
Про надання дозволу Комунальному виробничо -господарському підприємству
дозволу на розірвання договору про спільну діяльність з Товариством з
обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
Про порядок отримання та використання коштів, передбачених у міському
бюджеті для надання на конкурсній основі фінансової підтримки міським
громадським організаціям соціальної спрямованості на реалізацію проєктів та
заходів
Про надання дозволу гр. Прокопчук Г.М. на відмову від прийняття спадщини від
імені недієздатного гр. Прокопчука М.М.
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської
ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Стрелкова Володимира
Васильовича, Білошицької Людмили Петрівни” та його відповідність інтересам
малолітнього Стрелкова Олександра Володимировича
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської
ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Ялуніної Анни
Олександрівни” та його відповідність інтересам малолітніх дітей: Ялуніна
Дмитра Михайловича, Ялуніна Данила Руслановича, Ялуніної Таміли Русланівни
Про призначення законного представника малолітній Антіповій Марії
Про надання дозволу гр.Нестерчук Т.В. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Київська, 21, кв.5
Про надання дозволу гр.Пайцуну М.В. на дарування відповідної частини
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3,
кв.50
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

Про надання дозволу гр. Стратович Г.М. на дарування житлового будинку з
надвірними будівлями та спорудами за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Героїв Крут, 10
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
№19 від 15.01.2020 р. ,,Про надання дозволу гр. Карпуку Р.Ю. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Князя Володимира,
56-А, кв.16’’
Про надання дозволу гр. Васьковському В.А. на продаж відповідної частини
житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сосюри, 2
Про надання дозволу гр. Ничипоренко Т.В. на придбання відповідної частини
житлового будинку за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сергія
Романчука, 13
Про надання дозволу гр. Чекаловій Т.В. на укладання договору про поділ
житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Черемушки, 7
Про надання дозволу неповнолітньому Кучі В.А. на укладання договору про
поділ житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Базарна, 4, за згодою батька, Кучи А.І.
Про надання гр. Лавріновичу В.Л. дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
Про надання дозволу гр. Сорокатому О.В. на підготовку вихідних даних будівельного паспорта
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про затвердження нової редакції Положення про юридичний відділ виконавчого
комітету Коростенської міської ради

СЛУХАЛИ:

Володимира ВИГІВСЬКОГО – виконуючого обов’язки
міського голови, секретаря 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 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 №274 додається).
(на підставі повідомлення про можливий конфлікт інтересів участі у прийнятті
даного рішення Ярмолюк Р.В. не брав) .
2.СЛУХАЛИ: Про створення комісії щодо отримання дотації за наявні бджолосім’ї
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №275 додається).
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3.СЛУХАЛИ: Про вилучення з господарського віддання та зняття з балансу
комерційного виробничо-торгового підприємства «Коростеньхарч» та
комунального виробничого житлового ремонтно-експлутаційного
підприємства № 1 нежитлових будівель
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №276 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про

надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради на розірвання договору оренди навчального
кабінету Навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія” №12, по
вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Данильчук Н.О.
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №277 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про

надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради на розірвання договору оренди навчального
кабінету Навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія” №12, по
вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Юрківською І.В.
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №278 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про

добровільне відшкодування колишнім
орендарем
ПП
«Коростенський житловий сервіс № 5» коштів за втрачене та
пошкоджене комунальне майно, яке перебуває на балансі КВЖРЕП № 1
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №279 додається).
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

7.СЛУХАЛИ: міської ради від 20.05.2020 р. № 210 «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 Truxor T40 із
додатковим обладнанням у комплекті»
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №280 додається).
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8.СЛУХАЛИ: Про погодження надання фінансової допомоги у встановленні
індивідуального опалення в помешканнях окремих малозабезпечених
громадян Комунальному підприємству «Теплозабезпечення»
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №281 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про надання Комунальній установі «Коростенський інклюзивноресурсний центр» Коростенської міської ради дозволу на видалення
зелених насаджень
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №282 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на розірвання договору про спільну діяльність з
Товариством з обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №283 додається).
Про порядок отримання та використання коштів, передбачених у

11.СЛУХАЛИ: міському бюджеті для надання на конкурсній основі фінансової
підтримки міським громадським організаціям соціальної спрямованості
на реалізацію проєктів та заходів
Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №284 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Прокопчук Г.М. на відмову від прийняття
спадщини від імені недієздатного гр. Прокопчука М.М.
Доповідав: І.В.Єсін – начальник управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №285 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №286 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №287 додається).
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15.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської

міської ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав
гр.Стрелкова Володимира Васильовича, Білошицької Людмили
Петрівни” та його відповідність інтересам малолітнього Стрелкова
Олександра Володимировича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №288 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської

міської ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.
Ялуніної Анни Олександрівни” та його відповідність інтересам
малолітніх дітей: Ялуніна Дмитра Михайловича, Ялуніна Данила
Руслановича, Ялуніної Таміли Русланівни
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №289 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про призначення законного представника малолітній Антіповій Марії
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №290 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Нестерчук Т.В. на дарування квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Київська, 21, кв.5
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №291 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу

гр.Пайцуну М.В. на дарування відповідної
частини квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Героїв Чорнобиля, 3, кв.50
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №292 додається).
Про надання дозволу

гр. Стратович Г.М. на дарування житлового

20.СЛУХАЛИ: будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв Крут, 10
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №293 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської
міської ради №19 від 15.01.2020 р. ,,Про надання дозволу гр. Карпуку
Р.Ю. на дарування квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Князя Володимира, 56-А, кв.16’’
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №294 додається).
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22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Васьковському В.А. на продаж відповідної
частини житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сосюри, 2
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №295 додається).
23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ничипоренко Т.В. на придбання відповідної
частини
житлового будинку за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Сергія Романчука, 13
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №296 додається).
24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чекаловій Т.В. на укладання договору про
поділ житлового
будинку з надвірними будівлями за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки, 7
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №297 додається).
25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Кучі В.А. на укладання
договору про поділ житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.
Базарна, 4, за згодою батька, Кучи А.І.
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №298 додається).
26.СЛУХАЛИ: Про надання гр. Лавріновичу В.Л. 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 №299 додається).
27.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сорокатому О.В. на підготовку вихідних
даних - будівельного паспорта
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №300 додається).
28.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №301 додається).
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Про затвердження нової редакції Положення про юридичний відділ

29.СЛУХАЛИ: виконавчого комітету Коростенської міської ради

Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №302 додається).
30СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: Володимир ВИГІВСЬКИЙ – виконуючий обов’язки
міського голови, секретар міської ради

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 17.06.2020р. по 08.07.2020р.,
взяти до відома.

Виконуючий обов’язки
міського голови,
секретар міської ради

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

9

ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 26
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Про затвердження списку фізичних осіб-підприємців ІІ
групи спрощеної системи оподаткування, які не
здійснювали свою підприємницьку діяльність у квітні
2020 року
Про створення комісії щодо отримання дотації за наявні
бджолосім’ї
Про вилучення з господарського віддання та зняття з
балансу
комерційного
виробничо-торгового
підприємства
«Коростеньхарч» та
комунального
виробничого
житлового
ремонтно-експлутаційного
підприємства № 1 нежитлових будівель
Про надання дозволу відділу освіти виконавчого
комітету Коростенської міської ради на розірвання
договору оренди навчального кабінету Навчальновиховного комплексу „Школа-гімназія” №12, по
вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного з фізичною
особою-підприємцем Данильчук Н.О
Про надання дозволу відділу освіти виконавчого
комітету Коростенської міської ради на розірвання
договору оренди навчального кабінету Навчальновиховного комплексу „Школа-гімназія” №12, по
вул.Київській, 4 в м.Коростені, укладеного з фізичною
особою-підприємцем Юрківською І.В.
Про добровільне відшкодування колишнім орендарем
ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» коштів за
втрачене та пошкоджене комунальне майно, яке
перебуває на балансі КВЖРЕП № 1
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 20.05.2020 р. № 210 «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 Truxor T40 із додатковим
обладнанням у комплекті»
Про погодження надання фінансової допомоги у
встановленні індивідуального опалення в помешканнях
окремих малозабезпечених громадян Комунальному
підприємству «Теплозабезпечення»
Про надання Комунальній установі «Коростенський
інклюзивно-ресурсний центр» Коростенської міської
ради дозволу на видалення зелених насаджень

№274 від 08.07.2020р.

1

№275 від 08.07.2020р.

5

№276 від 08.07.2020р.

10

№277 від 08.07.2020р.

14

№278 від 08.07.2020р.

18

№279 від 08.07.2020р.

22

№280 від 08.07.2020р.

27

№281 від 08.07.2020р.

30

№282 від 08.07.2020р.

35

10

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Про надання дозволу Комунальному виробничо господарському підприємству дозволу на розірвання
договору про спільну діяльність з Товариством з
обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ»
Про порядок отримання та використання коштів,
передбачених у міському бюджеті для надання на
конкурсній основі фінансової підтримки міським
громадським організаціям соціальної спрямованості на
реалізацію проєктів та заходів
Про надання дозволу гр. Прокопчук Г.М. на відмову від
прийняття спадщини від імені недієздатного гр.
Прокопчука М.М.
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської
міської
ради
,,Про
доцільність
позбавлення
батьківських
прав
гр.Стрелкова
Володимира Васильовича, Білошицької Людмили
Петрівни” та його відповідність інтересам малолітнього
Стрелкова Олександра Володимировича
Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської
міської
ради
,,Про
доцільність
позбавлення батьківських прав гр. Ялуніної Анни
Олександрівни” та його відповідність інтересам
малолітніх дітей: Ялуніна Дмитра Михайловича, Ялуніна
Данила Руслановича, Ялуніної Таміли Русланівни
Про призначення законного представника малолітній
Антіповій Марії
Про надання дозволу гр.Нестерчук Т.В. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Київська, 21, кв.5
Про надання дозволу гр.Пайцуну М.В. на дарування
відповідної частини квартири за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3, кв.50
Про надання дозволу гр. Стратович Г.М. на дарування
житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами
за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Героїв Крут, 10
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради №19 від 15.01.2020 р. ,,Про
надання дозволу гр. Карпуку Р.Ю. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Князя Володимира, 56-А, кв.16’’
Про надання дозволу гр. Васьковському В.А. на продаж
відповідної частини житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Сосюри, 2
Про надання дозволу гр. Ничипоренко Т.В.
на
придбання відповідної частини житлового будинку за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сергія
Романчука, 13

№283 від 08.07.2020р.

39

№284 від 08.07.2020р.

41

№285 від 08.07.2020р.

54

№286 від 08.07.2020р.
№287 від 08.07.2020р.
№288 від 08.07.2020р.

73
84
105

№289 від 08.07.2020р.

113

№290 від 08.07.2020р.

125

№291 від 08.07.2020р.

134

№292 від 08.07.2020р.

142

№293 від 08.07.2020р.

157

№294 від 08.07.2020р.

166

№295 від 08.07.2020р.

171

№296 від 08.07.2020р.

187

11

24.

25.

26.

27.
28.
29.

Про надання дозволу гр. Чекаловій Т.В. на укладання
договору про поділ житлового будинку з надвірними
будівлями
за
адресою:
Житомирська
область,
м.Коростень, вул. Черемушки, 7
Про надання дозволу неповнолітньому Кучі В.А. на
укладання договору про поділ житлового будинку з
надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Базарна, 4, за
згодою батька, Кучи А.І.
Про надання гр. Лавріновичу В.Л. дозволу на підготовку
вихідних даних на проєктування – містобудівних умов та
обмежень
Про надання дозволу гр. Сорокатому О.В. на підготовку
вихідних даних - будівельного паспорта
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про затвердження
нової редакції Положення про
юридичний відділ виконавчого комітету Коростенської
міської ради

Заступник міського голови

№297 від 08.07.2020р.

195

№298 від 08.07.2020р.

209

№299 від 08.07.2020р.

223

№300 від 08.07.2020р.

228

№301 від 08.07.2020р.
№302 від 08.07.2020р.

232
240

Олександр ДЗИГА
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
08 липня 2020р.

Єсін І.В.

-начальник управління праці та соціального захисту населення

Жилін О.В.

-начальник управління економіки

Камінська Т.А.

-начальник 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

Фіцай Н.М.

-начальник служби у справах дітей

Заступник міського голови

Олександр ДЗИГА

