КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 31

від 16 вересня 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.В.Дідківський,
П.П.Ковальчук,
Р.В.Ярмолюк

Л.В.Лінькова,

А.О.Максименко,

Із складу виконкому відсутні на засіданні:
3 – у відрядженні (С.В.Васильчук, В.І.Іванів, В.І.Куницький)
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:

Внести до порядку денного засідання виконавчого комітету, як
невідкладних проектів рішень;
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Про внесення змін до договорів про відшкодування витрат за перевезення
пільгової категорії пасажирів автомобільним транспортом за рахунок коштів
міського бюджету
Про внесення змін до розкладів руху на міських автобусних маршрутах №1
«Залізничний вокзал – Поліське водосховище» та №2 «Залізничний вокзал Пашини»
Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради в
частині зміни термінів дн договорів оренди комунального майна
Про внесення змін до Положення про щомісячну стипендію міського голови
учнівській обдарованій молоді
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 03.06.2020 р. №231 «Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги»
Про надання дозволу на оренду житлового приміщення, розгляд заяв про взяття
на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при
виконавчому комітеті Коростенської міської ради
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на
2020-2021 навчальний рік
Про затвердження контингенту Коростенської міської школи мистецтв
ім.А.Білошицького на 2020-2021 навчальний рік
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Дубровській Марині Миколаївні
Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування,
Коржуком Володимиром Олександровичем та скасування рішення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
№ 286 від 05.07.2017 року
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Коржуком
Володимиром Олександровичем та скасування рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради №285 від 05.07.2017 року
Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного типу родини МойсеєнкоГончар – Наталухи Миколи Івановича
Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного типу родини Рябушенко –
Колтунівського Богдана Богдановича
Про призначення гр. Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над
спадковим майном – 1/2 частки житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами і земельної ділянки за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Сергія Кемського, 146, дитини-сироти Юхимовича Дмитра Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над
спадковим майном – 1/2 частки житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами і земельної ділянки за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.
Сергія Кемського, 146, дитини-сироти Юхимовича Тимура Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над
спадковим майном – 38/200 часток житлового будинку з надвірними будівлями
та спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул.
Жмаченка, 31, дитини-сироти Юхимовича Дмитра Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над
спадковим майном – 38/200 часток житлового будинку з надвірними будівлями
та спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Жмаченка, 31,
дитини-сироти Юхимовича Тимура Віталійовича
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Про доцільність влаштування на цілодобове перебування неповнолітньої Мазяр
Дар’ї Юріївни та надання направлення для зарахування до Київської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім.Я.П.Батюка
Про доцільність влаштування на цілодобове перебування неповнолітнього
Шаманського Тараса Сергійовича та надання направлення для зарахування до
Київської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 5 ім.Я.П.Батюка
Про надання дозволу гр. Луконіну О.М., Луконіній С.Ф., Луконіній Н.О. на
дарування відповідної частини квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. В.Сосновського, 62, кв.53
Про надання дозволу гр. Опанасюк Ю.В. на дарування ½ частки квартири за
адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. В.Сосновського, 48-Б, кв.48
Про надання ТОВ «Ель-Макс» дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень по вулиці Сергія Кемського, 24
Про затвердження комплексної схеми розміщення модульної тимчасової споруди
санітарно-побутового призначення по вулиці Грушевського, 22
Про надання погодження на упорядкування та облаштування благоустрою
території прилеглої до існуючої водойми по вулиці 1 Травня, в районі будівлі
№43
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція нежилого приміщення
аптеки по вулиці Героїв Небесної Сотні,25 під окремі нежитлові приміщення:
офіс-магазин з адресою вулиця Героїв Небесної Сотні,25, приміщення 4 та
аптеку з адресою вулиця Героїв Небесної Сотні,25, приміщення 5 з
облаштуванням окремих входів без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх
фундаментів у плані»
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція частини нежилого
приміщення магазину по вулиці Шевченка,78 під окремі нежитлові приміщення:
офіс-магазин з адресою вулиця Шевченка,78, приміщення 2 та аптеку з адресою
вулиця Шевченка,78, приміщення 3 з облаштуванням окремих входів без зміни
зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані»
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Головійчук
Наталії Миколаївні по вулиці В. Сосновського, в районі будівлі №36
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Головійчук
Наталії Миколаївні по вулиці В. Сосновського, в районі будівлі №23
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
по вулиці Героїв Чорнобиля,11
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про надання дозволу на розміщення модульної тимчасової споруди санітарнопобутового призначення по вулиці Грушевського, 22 та на видачу паспорта
прив’язки
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради з
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради з
нагоди 65-річчя Коростенської міської школи мистецтв ім. А. Білошицького
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
№ 391 від 06.09.2017р. „Про затвердження норм витрат на проведення
спортивних заходів та змагань"
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради з
нагоди Дня працівників освіти
Про погодження проєкту «Програми забезпечення молодих сімей та одиноких
молодих громадян житлом в м. Коростень на 2021 - 2024 роки»
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Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 04.03.2020 р. №117 «Про затвердження детального плану території в районі
вулиці Шевченка, 21-А»
Про призначення відповідального за організацію та ведення реєстрації пасік, що
перебувають на території Коростенської міської ради
Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік
Про погодження режиму роботи кафе, розташованого по вул. Героїв Чорнобиля,
11, з 8.00 до 24.00

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

1.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 №415 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розкладів руху на міських автобусних маршрутах
№1 «Залізничний вокзал – Поліське водосховище» та №2 «Залізничний
вокзал - Пашини»
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №416 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Коростенської

міської ради в частині зміни термінів дн договорів оренди
комунального майна
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №417 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про щомісячну стипендію міського
голови учнівській обдарованій молоді
Доповідала: А.В.Краснокутська – начальник відділу освіти

ВИРІШИЛИ: (рішення №418 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради від 03.06.2020 р. №231 «Про затвердження форм
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, комунальні послуги»
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №419 додається).
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6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на оренду житлового приміщення, розгляд заяв

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 №420 додається).
Про надання матеріальної допомоги

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №421 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №422 додається).
9.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 №423 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів
освіти міста на 2020-2021 навчальний рік
Доповідала: А.В.Краснокутська – начальник відділу освіти

ВИРІШИЛИ: (рішення №424 додається).
Про затвердження контингенту Коростенської міської школи мистецтв

11.СЛУХАЛИ: ім.А.Білошицького на 2020-2021 навчальний рік

Доповідала: О.О.Козаченко – начальник відділу культури і туризму

ВИРІШИЛИ: (рішення №425 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітній Дубровській Марині Миколаївні
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №426 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського
піклування, Коржуком Володимиром Олександровичем та скасування
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
№ 286 від 05.07.2017 року
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №427 додається).
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14.СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Коржуком Володимиром Олександровичем та скасування рішення
виконавчого комітету Коростенської міської ради №285 від 05.07.2017
року
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №428 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного типу родини
Мойсеєнко-Гончар – Наталухи Миколи Івановича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №429 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного типу родини
Рябушенко – Колтунівського Богдана Богдановича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №430 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над

спадковим майном – 1/2 частки житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами і земельної ділянки за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень,
вул. Сергія Кемського, 146, дитини-сироти
Юхимовича Дмитра Віталійовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №431 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над

спадковим майном – 1/2 частки житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами і земельної ділянки за адресою: Житомирська
обл., м.Коростень,
вул. Сергія Кемського, 146, дитини-сироти
Юхимовича Тимура Віталійовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №432 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над

спадковим майном – 38/200 часток житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Жмаченка, 31, дитини-сироти Юхимовича Дмитра Віталійовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №433 додається).
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20.СЛУХАЛИ: Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни опікуном над

спадковим майном – 38/200 часток житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Жмаченка, 31, дитини-сироти Юхимовича Тимура Віталійовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №434 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про

доцільність влаштування на цілодобове перебування
неповнолітньої Мазяр Дар’ї Юріївни та надання направлення для
зарахування до Київської спеціальної загальноосвітньої школиінтернат №5 ім.Я.П.Батюка
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №435 додається).
22.СЛУХАЛИ: Про

доцільність
влаштування
на
цілодобове
перебування
неповнолітнього Шаманського Тараса Сергійовича та надання
направлення
для
зарахування
до
Київської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат № 5 ім.Я.П.Батюка
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №436 додається).
23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Луконіну О.М., Луконіній С.Ф., Луконіній

Н.О. на дарування відповідної частини квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 62, кв.53
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №437 додається).
24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Опанасюк Ю.В. на дарування ½ частки

квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.
В.Сосновського, 48-Б, кв.48
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №438 додається).
25.СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Ель-Макс» дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень по вулиці Сергія
Кемського, 24
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №439 додається).
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26.СЛУХАЛИ: Про

затвердження комплексної схеми розміщення модульної
тимчасової споруди санітарно-побутового призначення по вулиці
Грушевського, 22
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №440 додається).
27.СЛУХАЛИ: Про надання погодження на упорядкування та облаштування
благоустрою території прилеглої до існуючої водойми по вулиці 1
Травня, в районі будівлі №43
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №441 додається).
28.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція нежилого
приміщення аптеки по вулиці Героїв Небесної Сотні,25 під окремі
нежитлові приміщення: офіс-магазин з
адресою вулиця Героїв
Небесної Сотні,25, приміщення 4 та аптеку з адресою вулиця Героїв
Небесної Сотні,25, приміщення 5 з облаштуванням окремих входів без
зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №442 додається).
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень

29.СЛУХАЛИ: для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція частини

нежилого приміщення магазину по вулиці Шевченка,78 під окремі
нежитлові приміщення: офіс-магазин з адресою вулиця Шевченка,78,
приміщення 2 та аптеку з адресою вулиця Шевченка,78, приміщення 3 з
облаштуванням окремих входів без зміни зовнішніх геометричних
розмірів їхніх фундаментів у плані»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №443 додається).
30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП

Головійчук Наталії Миколаївні по вулиці В. Сосновського, в районі
будівлі №36
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №444 додається).
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31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ФОП
Головійчук Наталії Миколаївні по вулиці В. Сосновського, в районі
будівлі №23
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №445 додається).
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ТОВ
«СІЛЬПО-ФУД» по вулиці Героїв Чорнобиля,11
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №446 додається).
33.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №447 додається).
34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення модульної тимчасової споруди

санітарно-побутового призначення по вулиці Грушевського, 22 та на
видачу паспорта прив’язки
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №448 додається).
35.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №449 додається).
36.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради з нагоди 65-річчя Коростенської міської школи мистецтв
ім. А. Білошицького
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №450 додається).
37.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради № 391 від 06.09.2017р. „Про затвердження норм витрат на
проведення спортивних заходів та змагань"
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №451 додається).
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38.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою виконавчого комітету Коростенської
міської ради з нагоди Дня працівників освіти
Доповідав: А.В.Охрімчук – керуючий справами виконкому

ВИРІШИЛИ: (рішення №452 додається).
Про погодження проєкту «Програми забезпечення молодих сімей та

39.СЛУХАЛИ: одиноких молодих громадян житлом в м. Коростень на 2021 - 2024
роки»
Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №453 додається).
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

40.СЛУХАЛИ: міської ради від 04.03.2020 р. №117 «Про затвердження детального
плану території в районі вулиці Шевченка, 21-А»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №454 додається).
Про призначення відповідального за організацію та ведення реєстрації

41.СЛУХАЛИ: пасік, що перебувають на території Коростенської міської ради

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №455 додається).
Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік

42.СЛУХАЛИ: Доповідала: Л.П.Щербанюк – заступник міського голови –

начальник фінансового управління

ВИРІШИЛИ: (рішення №456 додається).
Про погодження режиму роботи кафе, розташованого по вул. Героїв

43.СЛУХАЛИ: Чорнобиля, 11, з 8.00 до 24.00

Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №457 додається).
44.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: Володимир МОСКАЛЕНКО – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 02.09.2020р. по 16.09.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 31
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
№415 від 16.09.2020р.

т.1
с.1

№416 від 16.09.2020р.

т.1
с.5

№417 від 16.09.2020р.

т.1
с.11

№418 від 16.09.2020р.

т.1
с.22

№419 від 16.09.2020р.

т.1
с.23

№420 від 16.09.2020р.

т.1
с.38

7.

Про внесення змін до договорів про відшкодування
витрат за перевезення пільгової категорії пасажирів
автомобільним транспортом за рахунок коштів міського
бюджету
Про внесення змін до розкладів руху на міських
автобусних маршрутах №1 «Залізничний вокзал –
Поліське водосховище» та №2 «Залізничний вокзал Пашини»
Про внесення змін до рішень виконавчого комітету
Коростенської міської ради в частині зміни термінів дн
договорів оренди комунального майна
Про внесення змін до Положення про щомісячну
стипендію міського голови учнівській обдарованій
молоді
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 03.06.2020 р. №231 «Про
затвердження форм розрахунків тарифів на теплову
енергію, її
виробництво, транспортування та
постачання, комунальні послуги»
Про надання дозволу на оренду житлового приміщення,
розгляд заяв про взяття на квартирний облік громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, при
виконавчому комітеті Коростенської міської ради
Про надання матеріальної допомоги

№421 від 16.09.2020р.

8.

Про надання грошової допомоги на поховання

№422 від 16.09.2020р.

9.

Про надання дозволу на оплату незахищених видатків
управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Коростенської міської ради
Про затвердження фактичної мережі та штатних
розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний
рік
Про затвердження контингенту Коростенської міської
школи мистецтв ім.А.Білошицького на 2020-2021
навчальний рік
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, малолітній Дубровській Марині Миколаївні
Про припинення опіки над дитиною, позбавленою
батьківського піклування, Коржуком Володимиром
Олександровичем та скасування рішення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
№ 286
від 05.07.2017 року

№423 від 16.09.2020р.

т.1
с.42
т.1
с.57
т.1
с.100

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.
13.

№424 від 16.09.2020р.

т.1
с.103

№425 від 16.09.2020р.

т.1
с.112

№426 від 16.09.2020р.

т.1
с.116
т.1
с.122

№427 від 16.09.2020р.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування Коржуком Володимиром Олександровичем
та
скасування
рішення
виконавчого
комітету
Коростенської міської ради №285 від 05.07.2017 року
Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного
типу родини Мойсеєнко-Гончар – Наталухи Миколи
Івановича
Про вибуття вихованця дитячого будинку сімейного
типу родини Рябушенко – Колтунівського Богдана
Богдановича
Про
призначення
гр.
Юхимович
Світлани
Володимирівни опікуном над спадковим майном – 1/2
частки житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами і земельної ділянки
за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Сергія Кемського,
146, дитини-сироти Юхимовича Дмитра Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни
опікуном над спадковим майном – 1/2 частки житлового
будинку з надвірними будівлями та спорудами і
земельної ділянки за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Сергія Кемського, 146, дитини-сироти
Юхимовича Тимура Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни
опікуном над спадковим майном – 38/200 часток
житлового будинку
з надвірними будівлями та
спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Жмаченка, 31, дитини-сироти Юхимовича Дмитра
Віталійовича
Про призначення гр.Юхимович Світлани Володимирівни
опікуном над спадковим майном – 38/200 часток
житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Жмаченка, 31, дитини-сироти Юхимовича Тимура
Віталійовича
Про доцільність влаштування на цілодобове перебування
неповнолітньої Мазяр Дар’ї Юріївни та надання
направлення для зарахування до Київської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім.Я.П.Батюка
Про доцільність влаштування на цілодобове перебування
неповнолітнього Шаманського Тараса Сергійовича та
надання направлення для зарахування до Київської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 5
ім.Я.П.Батюка
Про надання дозволу гр. Луконіну О.М., Луконіній С.Ф.,
Луконіній Н.О. на дарування відповідної частини
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. В.Сосновського, 62, кв.53
Про надання дозволу гр. Опанасюк Ю.В. на дарування
½ частки квартири за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. В.Сосновського, 48-Б, кв.48
Про надання ТОВ «Ель-Макс» дозволу на підготовку
вихідних даних на проєктування – містобудівних умов та
обмежень по вулиці Сергія Кемського, 24
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

Про затвердження комплексної схеми розміщення
модульної тимчасової споруди санітарно-побутового
призначення по вулиці Грушевського, 22
Про надання погодження на упорядкування та
облаштування благоустрою території прилеглої до
існуючої водойми по вулиці 1 Травня, в районі будівлі
№43
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція нежилого приміщення аптеки по вулиці
Героїв Небесної Сотні,25 під окремі
нежитлові
приміщення: офіс-магазин з адресою вулиця Героїв
Небесної Сотні,25, приміщення 4 та аптеку з адресою
вулиця Героїв Небесної Сотні,25, приміщення 5 з
облаштуванням окремих входів без зміни зовнішніх
геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані»
Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція частини нежилого приміщення магазину
по вулиці Шевченка,78 під окремі нежитлові
приміщення:
офіс-магазин
з
адресою
вулиця
Шевченка,78, приміщення 2 та аптеку з адресою вулиця
Шевченка,78, приміщення 3 з облаштуванням окремих
входів без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх
фундаментів у плані»
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ФОП Головійчук Наталії Миколаївні по вулиці В.
Сосновського, в районі будівлі №36
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ФОП Головійчук Наталії Миколаївні по вулиці В.
Сосновського, в районі будівлі №23
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» по вулиці Героїв Чорнобиля,11
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
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№445 від 16.09.2020р.

т.2
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№446 від 16.09.2020р.

Про надання дозволу на розміщення модульної
тимчасової споруди санітарно-побутового призначення
по вулиці Грушевського, 22 та на видачу паспорта
прив’язки
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради з нагоди Всеукраїнського
дня бібліотек
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради з нагоди 65-річчя
Коростенської міської школи мистецтв ім. А.
Білошицького
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради № 391 від 06.09.2017р. „Про
затвердження норм витрат на проведення спортивних
заходів та змагань"
Про нагородження Грамотою виконавчого комітету
Коростенської міської ради з нагоди Дня працівників
освіти
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39.

40.

41.

42.
43.

Про погодження проєкту «Програми забезпечення
молодих сімей та одиноких молодих громадян
житлом в м. Коростень на 2021 - 2024 роки»
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради від 04.03.2020 р. №117 «Про
затвердження детального плану території в районі вулиці
Шевченка, 21-А»
Про призначення відповідального за організацію та
ведення реєстрації пасік, що перебувають на території
Коростенської міської ради
Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня
на 2020 рік
Про погодження режиму роботи кафе, розташованого
по вул. Героїв Чорнобиля, 11, з 8.00 до 24.00

Керуючий справами виконкому
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
16 вересня 2020р.

Єсін І.В.

-начальник управління праці та соціального захисту населення

Жилін О.В.

-начальник управління економіки

Камінська Т.А.

-начальник юридичного відділу

Козаченко О.О.

-начальник відділу культури і туризму

Краснокутська А.В.

-начальник відділу освіти

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

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

