ть предпосілки аутизма
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 28

від 05 серпня 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

А.В.Охрімчук

-керуючий справами виконкому

Члени виконавчого комітету:
Р.В.Дідківський,
П.П.Ковальчук,
А.О.Максименко, Р.В.Ярмолюк

В.І.Куницький,

Л.В.Лінькова,

Із складу виконкому відсутні на засіданні:
2 – у відрядженні (С.В.Васильчук, В.І.Іванів)
3 – у відпустці (О.О.Дзига, Л.П.Щербанюк, Л.П.Якубовський)
2 – невідома причина (К.І.Самчук, Р.С.Калінін)
Присутні на засіданні: (Список додається).
СЛУХАЛИ:

Андрія 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.
2.

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

Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік
Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростенської
міської ради на 2020 рік
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Про постановку на облік громадян для безкоштовного отримання вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської
ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Кішкової Любові
Любомирівни” та його відповідність інтересам малолітньої Кішкової Віри
Олегівни
Про надання дозволу гр. Антоненку М.П. на дарування житлового будинку з
надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, провулок Лесі Українки 2, будинок 15
Про надання дозволу гр. Базаровій М.І. на дарування житлового будинку з
надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Карбишева, 39
Про надання дозволу гр. Васяновичу М.М. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 64, кв.64
Про надання дозволу гр. Волощук Т.А. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Прорізна, 12, кв.2
Про надання дозволу гр. Пісковій С.В. на придбання житлового будинку з
надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Козаченка, 48
Про надання дозволу гр. Скитейкіній С.К. на дарування житлового будинку з
надвірними будівлями за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.
Сергія Кемського, 84-В
Про надання дозволу гр. Ющенку І.О. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 74, кв.65
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Ільницькому Євгену
Васильовичу
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Кошелєву Максиму
Олександровичу
Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради в
частині зміни термінів дії договорів оренди комунального майна
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування –
містобудівних умов та обмежень
Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету Коростенської
міської ради від 03.06.2020 р. №245 «Про надання гр. Науменко Н.Є. дозволу на
підготовку вихідних даних на проєктування – містобудівних умов та обмежень»
Про затвердження детальних планів території
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради
педагогічних працівників
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради
Охрименко Г.О.

СЛУХАЛИ:

Володимира МОСКАЛЕНКА – міського голову
Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету
Коростенської міської ради
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1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік
Доповідала: О.В.Мельниченко – в.о.начальника фінансового управління

ВИРІШИЛИ: (рішення №322 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Коростенської міської ради на 2020 рік
Доповідала: Д.М.Грищенко – головний бухгалтер
відділу охорони здоровʼя

ВИРІШИЛИ: (рішення №323 додається).
3.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 №324 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської
міської ради ,,Про доцільність позбавлення батьківських прав гр.Кішкової
Любові Любомирівни” та його відповідність інтересам малолітньої
Кішкової Віри Олегівни
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №325 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Антоненку М.П. на дарування житлового будинку
з надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська
область, м.Коростень, провулок Лесі Українки 2, будинок 15
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №326 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Базаровій М.І. на дарування житлового будинку з

надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська
область, м.Коростень, вул. Карбишева, 39
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №327 додається).
Про надання дозволу гр. Васяновичу М.М. на дарування квартири за

7.СЛУХАЛИ: адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 64, кв.64

Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №328 додається).
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8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Волощук Т.А. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Прорізна, 12, кв.2
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №329 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пісковій С.В. на придбання житлового будинку з

надвірними будівлями та земельної ділянки за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень, вул. Козаченка, 48
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №330 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скитейкіній С.К. на дарування житлового

будинку з надвірними будівлями за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Сергія Кемського, 84-В
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №331 додається).
Про надання дозволу гр. Ющенку І.О. на дарування квартири за адресою:

11.СЛУХАЛИ: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 74, кв.65

Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №332 додається).
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Ільницькому Євгену

12.СЛУХАЛИ: Васильовичу

Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №333 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Кошелєву Максиму
Олександровичу
Доповідала: О.М.Стахова – -головний спеціаліст служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №334 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Коростенської
міської ради в частині зміни термінів дії договорів оренди
комунального майна
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №335 додається).
(на підставі повідомлення про можливий конфлікт інтересів участі у прийнятті
даного рішення Максименко А.О. не брав).
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15.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 №336 додається).
(на підставі повідомлення про можливий конфлікт інтересів участі у прийнятті
даного рішення Москаленко В.В.. не брав) .
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради від 03.06.2020 р. №245 «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 №337 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження детальних планів території

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №338 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №339 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради педагогічних працівників
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №340 додається).
20.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради Охрименко Г.О.
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №341 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: Володимир МОСКАЛЕНКО – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 22.07.2020р. по 05.08.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 28
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня
на 2020 рік
Про внесення змін до фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико
– санітарної допомоги» Коростенської міської ради на
2020 рік
Про постановку на облік громадян для безкоштовного
отримання вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської
міської
ради
,,Про
доцільність
позбавлення батьківських прав гр.Кішкової Любові
Любомирівни” та його відповідність інтересам
малолітньої Кішкової Віри Олегівни
Про надання дозволу гр. Антоненку М.П. на дарування
житлового будинку з надвірними будівлями та земельної
ділянки за адресою: Житомирська область, м.Коростень,
провулок Лесі Українки 2, будинок 15
Про надання дозволу гр. Базаровій М.І. на дарування
житлового будинку з надвірними будівлями та
земельної ділянки за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Карбишева, 39
Про надання дозволу гр. Васяновичу М.М. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Грушевського, 64, кв.64
Про надання дозволу гр. Волощук Т.А. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Прорізна, 12, кв.2
Про надання дозволу гр. Пісковій С.В. на придбання
житлового будинку з надвірними будівлями та земельної
ділянки за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Козаченка, 48
Про надання дозволу гр. Скитейкіній С.К. на дарування
житлового будинку з надвірними будівлями за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Сергія
Кемського, 84-В
Про надання дозволу гр. Ющенку І.О. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Шевченка, 74, кв.65
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому
Ільницькому Євгену Васильовичу
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому
Кошелєву Максиму Олександровичу

№322 від 05.08.2020р.

1

№323 від 05.08.2020р.

3

№324 від 05.08.2020р.

8

№325 від 05.08.2020р.

13

№326 від 05.08.2020р.

23

№327 від 05.08.2020р.

35

№328 від 05.08.2020р.

56

№329 від 05.08.2020р.

69

№330 від 05.08.2020р.

81

№331 від 05.08.2020р.

93

№332 від 05.08.2020р.

102

№333 від 05.08.2020р.

116

№334 від 05.08.2020р.

121

7

№335 від 05.08.2020р.

126

№336 від 05.08.2020р.

166

№337 від 05.08.2020р.

175

17.

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету
Коростенської міської ради в частині зміни термінів дії
договорів оренди комунального майна
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого
комітету Коростенської міської ради від 03.06.2020 р.
№245 «Про надання гр. Науменко Н.Є. дозволу на
підготовку вихідних даних на проєктування –
містобудівних умов та обмежень»
Про затвердження детальних планів території

№338 від 05.08.2020р.

183

18.

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

№339 від 05.08.2020р.

198

19.

Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради педагогічних працівників
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради Охрименко Г.О.

№340 від 05.08.2020р.

206

№341 від 05.08.2020р.

241

14.

15.
16.

20.

Керуючий справами виконкому
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
05 серпня 2020р.
Войтюк Р.Л.

-головний спеціаліст - юрисконсульт юридичного відділу

Грищенко Д.М.

-головний бухгалтер відділу охорони здоровʼя

Любочко С.М.
Мельниченко О.В.

-заступник начальника управління – начальник відділу
комунальної власності управління економіки
-в.о.начальника фінансового управління

Стахова О.

-головний спеціаліст служби у справах дітей

Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

