КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 27

від 22 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

Члени виконавчого комітету:
Р.В.Дідківський, Р.С.Калінін, П.П.Ковальчук, В.І.Куницький, Л.В.Лінькова,
А.О.Максименко, Р.В.Ярмолюк
Із складу виконкому відсутні на засіданні:
2 – у відрядженні (С.В.Васильчук, В.І.Іванів)
4 – у відпустці (В.В.Москаленко, А.В.Охрімчук,Л.П.Щербанюк,Л.П.Якубовський)
1 – невідома причина (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.

2.

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

Про внесення змін до договорів про відшкодування витрат за перевезення
пільгової категорії пасажирів автомобільним транспортом за рахунок коштів
міського бюджету
Про погодження Комунальному підприємству теплозабезпечення погашення
дебіторської заборгованості за рахунок коштів, отриманих за оренду
комунального майна
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Про надання дозволу на відключення житлового будинку від системи
централізованого опалення
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на
видалення зелених насаджень
Про безплатну передачу малоцінних та швидкозношувальних предметів з
балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської
ради» на 2020 рік та затвердження його в новій редакції
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітньому Сушку Даніілу Володимировичу
Про надання дозволу гр. Бондар А.С. на прийняття в дар квартири за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки, 65, кв.40
Про надання дозволу гр.Вознюку В.Б. на дарування ¼ частини квартири за
адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Гастелло, 22, кв.63
Про надання дозволу гр. Процькій Н.Ю. на прийняття в дар відповідної частини
квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. 1 Травня, 37,
кв.17
Про надання дозволу неповнолітній Паламарчук К.Ю. продаж спадкового майна
- автомобіля, за згодою матері, Паламарчук Л.П.
Про надання гр. Самченку О.М. дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
Про надання дозволу гр. Дворецькому В.В. на підготовку вихідних даних –
будівельного паспорта
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про виділення житлового приміщення, надання дозволу на оренду житлового
приміщення, про взяття на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Коростенської міської
ради
Про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року

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 продовження дії договору №2-63 від 28.04.2016 року на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом
маршрутного таксі в м. Коростень
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №303 додається).

в

режимі
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2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договорів про відшкодування витрат за
перевезення пільгової категорії пасажирів автомобільним транспортом
за рахунок коштів міського бюджету
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №304 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про погодження Комунальному підприємству теплозабезпечення

погашення дебіторської заборгованості за рахунок коштів, отриманих
за оренду комунального майна
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №305 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на відключення житлового будинку від системи
централізованого опалення
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №306 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству
дозволу на видалення зелених насаджень
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №307 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про безплатну передачу малоцінних та швидкозношувальних предметів

з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс
управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
Доповідала: Н.Д.Грива – заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №308 додається).
Про надання матеріальної допомоги

7.СЛУХАЛИ: Доповідала: Н.Д.Грива – заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №309 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

Доповідала: Н.Д.Грива – заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення

ВИРІШИЛИ: (рішення №310 додається).
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9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного

підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської
міської ради» на 2020 рік та затвердження його в новій редакції
Доповідала: Н.В.Турчина – представник ЦМЛ

ВИРІШИЛИ: (рішення №311 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, малолітньому Сушку Даніілу Володимировичу
Доповідала: О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №312 додається).
Про надання дозволу гр. Бондар А.С. на прийняття в дар квартири за

11.СЛУХАЛИ: адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки, 65,
кв.40
Доповідала: О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №313 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Вознюку В.Б. на дарування ¼ частини

квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень,
вул.
Гастелло, 22, кв.63
Доповідала: О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №314 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Процькій Н.Ю. на прийняття в дар відповідної

частини квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень,
вул. 1 Травня, 37, кв.17
Доповідала: О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №315 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Паламарчук К.Ю. продаж
спадкового майна - автомобіля, за згодою матері, Паламарчук Л.П.
Доповідала: О.В.Стек – головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №316 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про надання гр. Самченку О.М. 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 №317 додається).
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16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дворецькому В.В. на підготовку вихідних
даних – будівельного паспорта
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №318 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №319 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про виділення житлового приміщення, надання дозволу на оренду
житлового приміщення, про взяття на квартирний облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті
Коростенської міської ради
Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №320 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року

Доповідала: О.В.Мельниченко – в.о.начальника
фінансового управління

ВИРІШИЛИ: (рішення №321 додається).
20.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
ВИРІШИЛИ:

Доповідав: Володимир ВИГІВСЬКИЙ – виконуючий обов’язки
міського голови, секретар міської ради
Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 08.07.2020р. по 22.07.2020р.,
взяти до відома.

Виконуючий обов’язки
міського голови,
секретар міської ради

Володимир ВИГІВСЬКИЙ
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 27
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
№303 від 22.07.2020р.

1

№304 від 22.07.2020р.

19

№305 від 22.07.2020р.

24

№306 від 22.07.2020р.

35

№307 від 22.07.2020р.

40

№308 від 22.07.2020р.

85

7.

Про продовження дії договору №2-63 від 28.04.2016
року на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом в режимі маршрутного таксі в м. Коростень
Про внесення змін до договорів про відшкодування
витрат за перевезення пільгової категорії пасажирів
автомобільним транспортом за рахунок коштів міського
бюджету
Про
погодження
Комунальному
підприємству
теплозабезпечення
погашення
дебіторської
заборгованості за рахунок коштів, отриманих за оренду
комунального майна
Про надання дозволу на відключення житлового
будинку від системи централізованого опалення
Про надання комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на видалення зелених насаджень
Про
безплатну
передачу
малоцінних
та
швидкозношувальних предметів з балансу виконавчого
комітету Коростенської міської ради на баланс
управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Коростенської міської ради
Про надання матеріальної допомоги

№309 від 22.07.2020р.

88

8.

Про надання грошової допомоги на поховання

№310 від 22.07.2020р.

95

9.

Про внесення змін до фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Коростенська центральна
міська лікарня Коростенської міської ради» на 2020 рік
та затвердження його в новій редакції
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, малолітньому
Сушку Даніілу Володимировичу
Про надання дозволу гр. Бондар А.С. на прийняття в дар
квартири
за
адресою:
Житомирська
область,
м.Коростень, вул. Черемушки, 65, кв.40
Про надання дозволу гр.Вознюку В.Б. на дарування ¼
частини квартири за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Гастелло, 22, кв.63
Про надання дозволу гр. Процькій Н.Ю. на прийняття в
дар відповідної частини
квартири
за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. 1 Травня, 37,
кв.17
Про надання дозволу неповнолітній Паламарчук К.Ю.
продаж спадкового майна - автомобіля, за згодою
матері, Паламарчук Л.П.

№311 від 22.07.2020р.

110

№312 від 22.07.2020р.

120

№313 від 22.07.2020р.

135

№314 від 22.07.2020р.

147

№315 від 22.07.2020р.

168

№316 від 22.07.2020р.

181

1.

2.

3.

4.
5.
6.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.

16.
17.
18.

19.

Про надання гр. Самченку О.М. дозволу на підготовку
вихідних даних на проєктування – містобудівних умов та
обмежень
Про надання дозволу гр. Дворецькому В.В. на
підготовку вихідних даних – будівельного паспорта
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про виділення житлового приміщення, надання дозволу
на оренду житлового
приміщення, про взяття на
квартирний облік громадян, які потребують поліпшення
житлових
умов,
при
виконавчому
комітеті
Коростенської міської ради
Про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року

Заступник міського голови

№317 від 22.07.2020р.

191

№318 від 22.07.2020р.

193

№319 від 22.07.2020р.
№320 від 22.07.2020р.

195
203

№321 від 22.07.2020р.

209

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

Грива Н.Д.

-в.о.начальника управління праці та соціального захисту населення

Жилін О.В.

-начальник управління економіки

Камінська Т.А.

-начальник юридичного відділу

Мельниченко О.В.

-в.о.начальника фінансового управління

Стек О.В.

-головний спеціаліст служби у справах дітей

Стужук С.Д.

-заступник начальника управління ЖКГ

Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста

Заступник міського голови

Олександр ДЗИГА

