КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 32

від 07 жовтня 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.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, Р.В.Ярмолюк
Із складу виконкому відсутні на засіданні:
4 – у відрядженні (С.В.Васильчук, Р.В.Дідківський, В.І.Іванів, А.О.Максименко)
1 – невідома причина (К.І.Самчук)
1 – хворий (В.В.Москаленко)
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 погодження Програми розвитку органів самоорганізації населення і місті
Коростені на 2021-2024 роки
Про погодження комплексної Програми профілактики злочинності в місті Коростені
на 2021-2024 роки
Про виділення житлових приміщень, надання дозволу на продовження оренди
житлового приміщення, про зняття з квартирного обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Коростенської міської ради
Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Коростенської
міської ради від 20.12.2017р. № 563 «Про місцевий матеріальний резерв міста для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
Про транспортне забезпечення жителів мікрорайону Білокоровицьке шосе
Про безоплатну передачу з балансу КВЖРЕП № 1 на баланс управління економіки
виконавчого комітету Коростенської міської ради нежитлових приміщень, які увійшли
до складу нежитлового приміщення № 141 загальною площею 114,4 кв.м по вул.
Білокоровицьке Шосе,6
Про безоплатну передачу з балансу відділу з питань цивільного захисту виконавчого
комітету Коростенської міської ради на баланс комунального некомерційного
підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
захисної споруди цивільного захисту № 20091 по вул. Миколи Амосова,8
Про безоплатну передачу основних засобів з балансу бюджетної установи Стадіон
„Спартак" на баланс комунальної організації „Коростенський міський центр фізичного
здоров'я населення „Спорт для всіх" Коростенської міської ради"
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству „Коростенська
центральна міська лікарня Коростенської міської ради" на розірвання договору оренди
приміщення терапевтичного відділення міської лікарні по вул. М.Амосова, 8 в м.
Коростені, укладеного з ТОВ „СП-ФАРМ"
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на
видалення зелених насаджень
Про встановлення Комунальному підприємству тепло забезпечення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії
Про встановлення Комунальному підприємству теплозабезпечення норм споживання
теплової енергії для приміщень, які не обладнані вузлами комерційного обліку
теплової енергії
Про надання матеріальної допомоги
Про надання грошової допомоги на поховання
Про встановлення меморіальної дошки на честь Білошицького Анатолія Васильовича
на будівлі Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим
вивченням іноземних мов по вул.Григорія Сковороди, 24А міста Коростеня
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітньому Кондратьєву Федору Олеговичу
Про призначення гр. Бовсуновського Івана Івановича піклувальником неповнолітніх
дітей: Бовсуновської Юлії Олександрівни та Бовсуновського Віталія Олександровича
Про призначення гр. Кошелєва Володимира Володимировича опікуном малолітнього
Кошелєва Максима Олександровича
Про надання дозволу гр. Гаєвській Л.І. на дарування житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами за адресою: Житомирська область, м.Коростень, провулок
Прорізний, 9
Про надання дозволу гр. Дідківській Н.П. на дарування (продаж) квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом Алейхема, 17, кв.22
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Про надання дозволу гр. Каленському П.І. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом Алейхема, 71-А, кв.40
Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.Р. на дарування квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 46-В, кв.53
Про надання дозволу гр. Орлюку В.Б. на дарування від імені Орлюка Б.Г. 21/100
частку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Музейна, 10
Про надання дозволу гр. Розбицькій Г.І. на прийняття в дар квартири і земельної
ділянки за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Шолом Алейхема, 85,
кв.1
Про надання дозволу гр. Шевчуку В.Д. на дарування ½ частки квартири за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3, кв.8
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на проєктування – містобудівних
умов та обмежень
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних – будівельного паспорта
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція житлової квартири №15 по
вулиці Героїв Небесної Сотні, 23 під нежитлове приміщення (офіс-магазин) з
облаштуванням окремого входу без зміни зовнішніх геометричних розмірів
фундаментів у плані»
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво магазину по вулиці Сергія
Кемського, 52-Е»
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво магазину по вулиці
В.Сосновського, 33-Б»
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

Про погодження Програми розвитку органів самоорганізації населення

1.СЛУХАЛИ: і місті Коростені на 2021-2024 роки

Доповідав: Л.П.Якубовський – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №458 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про погодження комплексної Програми профілактики злочинності в
місті Коростені на 2021-2024 роки
Доповідав: О.О.Дзига – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №459 додається).
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3.СЛУХАЛИ: Про виділення житлових приміщень, надання дозволу на продовження

оренди житлового приміщення, про зняття з квартирного обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при
виконавчому комітеті Коростенської міської ради
Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №460 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
Коростенської міської ради «Творче обʼєднання «Коростеньмедіа» на
2021 рік
Доповідала: Т.А.Сербінова – головний бухгалтер
ТО «Коростеньмедіа»

ВИРІШИЛИ: (рішення №461 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КВТП «Коростеньхарч» на 2021
рік
Доповідала: В.П.Безпалько – начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №462 додається).
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Коростенська центральна міська аптека №1» на 2021 рік
Доповідала: В.П.Безпалько – начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №463 додається).
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального
виробничо-господарського підприємства
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №464 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №465 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Коростенського
комунального підприємства «Водоканал»
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №466 додається).
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10.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального
підприємства теплозабезпечення
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №467 додається).
Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету

11.СЛУХАЛИ: Коростенської міської ради від 20.12.2017р. № 563 «Про місцевий
матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій»
Доповідав: О.Г.Бошаков – начальник відділу
з питань цивільного захисту

ВИРІШИЛИ: (рішення №468 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства

Коростенської міської ради «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» на
2020 рік та затвердження його в новій редакції
Доповідала: Т.А.Сербінова – головний бухгалтер
ТО «Коростеньмедіа»

ВИРІШИЛИ: (рішення №469 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про транспортне забезпечення жителів мікрорайону Білокоровицьке
Шосе
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №470 додається).
14.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу КВЖРЕП № 1 на баланс управління

економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
нежитлових приміщень, які увійшли до складу нежитлового
приміщення № 141 загальною площею 114,4 кв.м по вул.
Білокоровицьке Шосе,6
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №471 додається).
15.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу відділу з питань цивільного захисту

виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс
комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна
міська лікарня Коростенської міської ради» захисної споруди
цивільного захисту № 20091 по вул. Миколи Амосова,8
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №472 додається).
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16.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу основних засобів з балансу бюджетної
установи Стадіон „Спартак" на баланс комунальної організації
„Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення „Спорт
для всіх" Коростенської міської ради"
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №473 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству

„Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради"
на розірвання договору оренди приміщення терапевтичного відділення
міської лікарні по вул. М.Амосова, 8 в м. Коростені, укладеного з ТОВ
„СП-ФАРМ"
Доповідала: С.М.Любочко – заступник начальника управління –
начальник відділу комунальної власності управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №474 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству
дозволу на видалення зелених насаджень
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №475 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про встановлення Комунальному підприємству тепло забезпечення

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №476 додається).
20.СЛУХАЛИ: Про встановлення Комунальному підприємству теплозабезпечення норм
споживання теплової енергії для приміщень, які не обладнані вузлами
комерційного обліку теплової енергії
Доповідав: С.Д.Стужук – в.о.начальника управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №477 додається).
21.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №478 додається).
22.СЛУХАЛИ: Про надання грошової допомоги на поховання

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №479 додається).
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23.СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальної дошки на честь Білошицького Анатолія

Васильовича на будівлі Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул.Григорія
Сковороди, 24А міста Коростеня
Доповідала: О.О.Козаченко – начальник відділу культури і туризму

ВИРІШИЛИ: (рішення №480 додається).
24.СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, малолітньому Кондратьєву Федору Олеговичу
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №481 додається).
25.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Бовсуновського Івана Івановича піклувальником
неповнолітніх дітей: Бовсуновської Юлії Олександрівни
Бовсуновського Віталія Олександровича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

та

ВИРІШИЛИ: (рішення №482 додається).
26.СЛУХАЛИ: Про призначення гр. Кошелєва Володимира Володимировича опікуном
малолітнього Кошелєва Максима Олександровича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №483 додається).
27.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу

гр. Гаєвській Л.І. на дарування житлового
будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, провулок Прорізний, 9
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №484 додається).
28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дідківській Н.П. на дарування (продаж)

квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом
Алейхема, 17, кв.22
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №485 додається).
Про надання дозволу гр. Каленському П.І. на дарування квартири за

29.СЛУХАЛИ: адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом Алейхема, 71-А,
кв.40
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №486 додається).
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30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.Р. на дарування квартири за

адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського, 46-В,
кв.53
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №487 додається).
31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Орлюку В.Б. на дарування від імені Орлюка
Б.Г. 21/100 частку житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.
Музейна, 10
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №488 додається).
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Розбицькій Г.І. на прийняття в дар квартири і
земельної ділянки за адресою: Житомирська область, м.Коростень,
вул. Шолом Алейхема, 85, кв.1
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №489 додається).
33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу

гр. Шевчуку В.Д. на дарування ½ частки
квартири за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв
Чорнобиля, 3, кв.8
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №490 додається).
34.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 №491 додається).
(на підставі повідомлення про можливий конфлікт інтересів участі у прийнятті даного
рішення Калінін Р.С. не брав) .

35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підготовку вихідних даних – будівельного
паспорта
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №492 додається).
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36.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція житлової
квартири №15 по вулиці Героїв Небесної Сотні, 23 під нежитлове
приміщення (офіс-магазин) з облаштуванням окремого входу без зміни
зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №493 додається).
37.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво магазину по
вулиці Сергія Кемського, 52-Е»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №494 додається).
38.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво магазину по
вулиці В.Сосновського, 33-Б»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №495 додається).
39.СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №496 додається).
40.СЛУХАЛИ: 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 16.09.2020р. по 07.10.2020р.,
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 № 32
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Про
погодження
Програми
розвитку
органів
самоорганізації населення і місті Коростені на 2021-2024
роки
Про погодження комплексної Програми профілактики
злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки
Про виділення житлових приміщень, надання дозволу на
продовження оренди житлового приміщення, про зняття
з квартирного обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті
Коростенської міської ради
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства Коростенської міської ради «Творче
обʼєднання «Коростеньмедіа» на 2021 рік
Про
затвердження
фінансового
плану
КВТП
«Коростеньхарч» на 2021 рік
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Коростенська центральна міська аптека
№1» на 2021 рік
Про затвердження фінансового плану на 2021 рік
Комунального виробничо-господарського підприємства
Про затвердження фінансового плану на 2021 рік
Комунального виробничого житлового ремонтноексплуатаційного підприємства №1
Про затвердження фінансового плану на 2021 рік
Коростенського
комунального
підприємства
«Водоканал»
Про затвердження фінансового плану на 2021 рік
Комунального підприємства теплозабезпечення
Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого
комітету Коростенської міської ради від 20.12.2017р. №
563 «Про місцевий матеріальний резерв міста для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій»
Про внесення змін до фінансового плану комунального
підприємства Коростенської міської ради «Творче
об’єднання «Коростеньмедіа» на 2020 рік та
затвердження його в новій редакції
Про транспортне забезпечення жителів мікрорайону
Білокоровицьке шосе
Про безоплатну передачу з балансу КВЖРЕП № 1 на
баланс управління економіки виконавчого комітету
Коростенської міської ради нежитлових приміщень, які
увійшли до складу нежитлового приміщення № 141
загальною площею 114,4 кв.м по вул. Білокоровицьке

№458 від 07.10.2020р.

т.1
с.1

№459 від 07.10.2020р.

т.1
с.13
т.1
с.34

№460 від 07.10.2020р.

№461 від 07.10.2020р.

т.1
с.39

№462 від 07.10.2020р.

т.1
с.43
т.1
с.47

№463 від 07.10.2020р.
№464 від 07.10.2020р.
№465 від 07.10.2020р.

т.1
с.51
т.1
с.54

№466 від 07.10.2020р.

т.1
с.57

№467 від 07.10.2020р.

т.1
с.61
т.1
с.65

№468 від 07.10.2020р.

№469 від 07.10.2020р.

т.1
с.70

№470 від 07.10.2020р.

т.1
с.73
т.1
с.78

№471 від 07.10.2020р.
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21.

Шосе,6
Про безоплатну передачу з балансу відділу з питань
цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської
міської ради на баланс комунального некомерційного
підприємства «Коростенська центральна міська лікарня
Коростенської міської ради» захисної споруди
цивільного захисту № 20091 по вул. Миколи Амосова,8
Про безоплатну передачу основних засобів з балансу
бюджетної установи Стадіон „Спартак" на баланс
комунальної організації „Коростенський міський центр
фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх"
Коростенської міської ради"
Про надання дозволу комунальному некомерційному
підприємству „Коростенська центральна міська лікарня
Коростенської міської ради" на розірвання договору
оренди приміщення терапевтичного відділення міської
лікарні по вул. М.Амосова, 8 в м. Коростені, укладеного
з ТОВ „СП-ФАРМ"
Про надання комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на видалення зелених насаджень
Про встановлення Комунальному підприємству тепло
забезпечення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії
Про
встановлення
Комунальному
підприємству
теплозабезпечення норм споживання теплової енергії
для приміщень, які не обладнані вузлами комерційного
обліку теплової енергії
Про надання матеріальної допомоги

22.

Про надання грошової допомоги на поховання

№479 від 07.10.2020р.

23.

Про встановлення меморіальної дошки на честь
Білошицького Анатолія Васильовича на будівлі
Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
з поглибленим вивченням іноземних мов по вул.Григорія
Сковороди, 24А міста Коростеня
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, малолітньому
Кондратьєву Федору Олеговичу
Про призначення гр. Бовсуновського Івана Івановича
піклувальником неповнолітніх дітей: Бовсуновської Юлії
Олександрівни
та
Бовсуновського
Віталія
Олександровича
Про
призначення
гр.
Кошелєва
Володимира
Володимировича опікуном малолітнього Кошелєва
Максима Олександровича
Про надання дозволу гр. Гаєвській Л.І. на дарування
житлового будинку з надвірними будівлями та
спорудами
за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, провулок Прорізний, 9
Про надання дозволу гр. Дідківській Н.П. на дарування

№480 від 07.10.2020р.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

24.

25.

26.

27.

28.

№472 від 07.10.2020р.

т.1
с.83

№473 від 07.10.2020р.

т.1
с.95

№474 від 07.10.2020р.

т.1
с.101

№475 від 07.10.2020р.

т.1
с.116
т.1
с.143

№476 від 07.10.2020р.

№477 від 07.10.2020р.

т.1
с.166

№478 від 07.10.2020р.

т.1
с.168
т.1
с.183
т.1
с.204

№481 від 07.10.2020р.

т.2
с.1

№482 від 07.10.2020р.

т.2
с.18

№483 від 07.10.2020р.

т.2
с.40

№484 від 07.10.2020р.

т.2
с.62

№485 від 07.10.2020р.

т.2
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29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

(продаж) квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул. Шолом Алейхема, 17, кв.22
Про надання дозволу гр. Каленському П.І. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Шолом Алейхема, 71-А, кв.40
Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.Р. на дарування
квартири за адресою: Житомирська обл., м.Коростень,
вул. В.Сосновського, 46-В, кв.53
Про надання дозволу гр. Орлюку В.Б. на дарування від
імені Орлюка Б.Г. 21/100 частку житлового будинку з
надвірними будівлями та спорудами за адресою:
Житомирська область, м.Коростень, вул. Музейна, 10
Про надання дозволу гр. Розбицькій Г.І. на прийняття в
дар квартири і земельної ділянки
за адресою:
Житомирська область,
м.Коростень, вул. Шолом
Алейхема, 85, кв.1
Про надання дозволу гр. Шевчуку В.Д. на дарування ½
частки квартири за адресою: Житомирська область,
м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3, кв.8
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних на
проєктування – містобудівних умов та обмежень
Про надання дозволу на підготовку вихідних даних –
будівельного паспорта
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта реконструкції:
«Реконструкція житлової квартири №15 по вулиці Героїв
Небесної Сотні, 23 під нежитлове приміщення (офісмагазин) з облаштуванням окремого входу без зміни
зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані»
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта будівництва:
«Нове будівництво магазину по вулиці Сергія
Кемського, 52-Е»
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта будівництва:
«Нове будівництво магазину по вулиці В.Сосновського,
33-Б»
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

Керуючий справами виконкому

с.73
№486 від 07.10.2020р.

т.2
с.92

№487 від 07.10.2020р.

т.2
с.104

№488 від 07.10.2020р.

т.2
с.115

№489 від 07.10.2020р.

т.2
с.128

№490 від 07.10.2020р.

т.2
с.142

№491 від 07.10.2020р.

т.2
с.155
т.2
с.167
т.2
с.173

№492 від 07.10.2020р.
№493 від 07.10.2020р.

№494 від 07.10.2020р.

т.2
с.178

№495 від 07.10.2020р.

т.2
с.184

№496 від 07.10.2020р.

т.2
с.190

Андрій ОХРІМЧУК
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому
07 жовтня 2020р.

Безпалько В.П.

-начальник відділу регулювання торгівлі та побутового
обслуговування управління економіки

Бошаков О.Г.

- начальник відділу з питань цивільного захисту

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

Любочко С.М.

-заступник начальника управління – начальник відділу
комунальної власності управління економіки

Сербінова Т.А.
Стужук С.Д.

- головний бухгалтер ТО «Коростеньмедіа»
-заступник начальника управління ЖКГ

Тумаш С.П.

-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста
-начальник служби у справах дітей

Фіцай Н.М.

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

