КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ 35

від 04 листопада 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

А.В.Охрімчук

-керуючий справами виконкому

Члени виконавчого комітету:
С.В.Васильчук, П.П.Ковальчук, В.І.Куницький
Із складу виконкому відсутні на засіданні:
5 – у відрядженні (В.І.Іванів, Р.В.Дідківський, Л.В.Лінькова,
А.О.Максименко, Р.В.Ярмолюк)
1 – хворий (Л.П.Щербанюк)
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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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

Про визначення граничної кількості ліжок для надання стаціонарної медичної
допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою короновірусом SARS-CoV-2 та особам з підозрою на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2 у
комунальному некомерційному підприємству «Коростенська центральна міська
лікарня Коростенської міської ради»
Про використання залишку квитків на 50% вартості проїзду в пасажирському
автомобільному транспорті м.Коростеня у 2020 році
Про затвердження текстів оголошень аукціонів на продовження договорів
оренди об’єктів нерухомого майна по вул. Героїв Небесної Сотні, 3-Б та по вул.
Героїв Небесної Сотні, 3-Д в м.Коростені
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
№550 від 06.11.2019р. «Про затвердження протоколу №2 засідання постійно
діючої комісії по передачі майна в оренду та надання дозволу відділу культури і
туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на укладення з
благодійним фондом «Хлібний дім» договору оренди частини приміщення
бібліотеки-філії № 1 ім.Л.Українки, розташованої по вул. Грушевського,37 в
м.Коростені»
Про вилучення з господарського відання та зняття з балансу комерційного
виробничо-торгового підприємства «Коростеньхарч» та комунального
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 1
нежитлових приміщень
Про погодження схеми розташування каналізаційних оглядових колодязів для
зливу каналізаційних стоків в м.Коростені
Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству дозволу на
видалення зелених насаджень
Про затвердження Комунальному підприємству тепло забезпечення розмірів
внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії
Про передачу функцій замовника та проєктно-кошторисної документації
Про надання дозволу відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету
Коростенської міської ради на сплату судового збору
Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської міської
ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр..Опанасюка Юрія
Миколайовича, Опанасюк Юлії Вячеславівни» та його відповідність інтересам
малолітнього Опанасюка Кирила Юрійовича
Про надання згоди гр.Бартків Л.С. на госпіталізацію малолітньої Саркіс Анастасії
Русланівни для надання стаціонарної психіатричної допомоги
Про надання дозволу гр.Русецькій Л.І. на укладення договору про відділ
нерухомого майна зі складу майна подружжя – квартири за адресою:
Житомирська обл., м.Коростень, вул.Гастелло, 16, кв.31
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень для
проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво індивідуального гаража по
вулиці Черемушки,61-Т»
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про взяття на соціальний квартирний облік при виконавчому комітеті
Коростенської міської ради гр.Лісніченко Є.О.
Про виділення житлового приміщення, надання дозволу на зміну договору найму
житлового приміщення, взяття на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Коростенської міської
ради
Про відшкодування недоотриманих витрат за перевезення пільгових категорій
громадян залізничним транспортом за 2019 рік
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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 визначення граничної кількості ліжок для надання стаціонарної

медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2 та особам з
підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
короновірусом SARS-CoV-2 у комунальному некомерційному
підприємству «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської
міської ради»
Доповідав: М.А.Заєць – начальник відділу охорони здоровʼя

ВИРІШИЛИ: (рішення №534 додається).
2.СЛУХАЛИ: Про використання залишку квитків на 50% вартості проїзду в
пасажирському автомобільному транспорті м.Коростеня у 2020 році
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №535 додається).
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження

текстів оголошень аукціонів на продовження
договорів оренди об’єктів нерухомого майна по вул. Героїв Небесної
Сотні, 3-Б та по вул. Героїв Небесної Сотні, 3-Д в м.Коростені
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №536 додається).
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської

міської ради №550 від 06.11.2019р. «Про затвердження протоколу №2
засідання постійно діючої комісії по передачі майна в оренду та
надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради на укладення з благодійним фондом
«Хлібний дім» договору оренди частини приміщення бібліотеки-філії
№ 1 ім.Л.Українки, розташованої по вул. Грушевського,37 в
м.Коростені»
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №537 додається).
5.СЛУХАЛИ: Про вилучення з господарського відання та зняття з балансу

комерційного виробничо-торгового підприємства «Коростеньхарч» та
комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного
підприємства № 1 нежитлових приміщень
Доповідав: О.В.Жилін – начальник управління економіки

ВИРІШИЛИ: (рішення №538 додається).
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6.СЛУХАЛИ: Про погодження схеми розташування каналізаційних оглядових
колодязів для зливу каналізаційних стоків в м.Коростені
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №539 додається).
7.СЛУХАЛИ: Про надання комунальному виробничо-господарському підприємству
дозволу на видалення зелених насаджень
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №540 додається).
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Комунальному підприємству тепло забезпечення
розмірів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової
енергії
Доповідав: В.М.Мартинюк – начальник управління ЖКГ

ВИРІШИЛИ: (рішення №541 додається).
9.СЛУХАЛИ: Про

передачу функцій замовника та проєктно-кошторисної
документації
Доповідав: Л.П.Якубовський – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №542 додається).
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу бухгалтерського обліку виконавчого
комітету Коростенської міської ради на сплату судового збору
Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №543 додається).
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування Коростенської
міської ради «Про доцільність позбавлення батьківських прав
гр..Опанасюка Юрія Миколайовича, Опанасюк Юлії Вячеславівни» та
його відповідність інтересам малолітнього Опанасюка Кирила
Юрійовича
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №544 додається).
12.СЛУХАЛИ: Про надання згоди гр.Бартків Л.С. на госпіталізацію малолітньої Саркіс
Анастасії Русланівни для надання стаціонарної психіатричної допомоги
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №545 додається).
13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Русецькій Л.І. на укладення договору про

відділ нерухомого майна зі складу майна подружжя – квартири за
адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул.Гастелло, 16, кв.31
Доповідала: Н.М.Фіцай – начальник служби у справах дітей

ВИРІШИЛИ: (рішення №546 додається).
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14.СЛУХАЛИ: Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов та обмежень
для проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво
індивідуального гаража по вулиці Черемушки,61-Т»
Доповідав: С.П.Тумаш – начальник відділу архітектури та
містобудування, головний архітектор міста

ВИРІШИЛИ: (рішення №547 додається).
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

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

ВИРІШИЛИ: (рішення №548 додається).
16.СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік при виконавчому комітеті
Коростенської міської ради гр.Лісніченко Є.О.
Доповідала: Т.А.Камінська – начальник юридичного відділу

ВИРІШИЛИ: (рішення №549 додається).
17.СЛУХАЛИ: Про виділення житлового приміщення, надання дозволу на зміну
договору найму житлового приміщення, 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 №550 додається).
18.СЛУХАЛИ: Про відшкодування недоотриманих витрат за перевезення пільгових
категорій громадян залізничним транспортом за 2019 рік
Доповідав: О.А.Ясинецький – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: (рішення №551 додається).
19.СЛУХАЛИ: Про розпорядження міського голови.
Доповідав: Володимир МОСКАЛЕНКО – міський голова

ВИРІШИЛИ:

Інформацію про розпорядження міського голови, виданих в період
між засіданнями виконкому з 21.10.2020р. по 04.11.2020р.,
взяти до відома.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
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ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради, включених в протокол № 35
№/п

Назва рішень

Індекс

Стр.

Рішення, прийняті на засіданні
виконавчого комітету
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Про визначення граничної кількості ліжок для надання
стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
короновірусом SARS-CoV-2 та особам з підозрою на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
короновірусом
SARS-CoV-2
у
комунальному
некомерційному
підприємству
«Коростенська
центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
Про використання залишку квитків на 50% вартості
проїзду в пасажирському автомобільному транспорті
м.Коростеня у 2020 році
Про затвердження текстів оголошень аукціонів на
продовження договорів оренди об’єктів нерухомого
майна по вул. Героїв Небесної Сотні, 3-Б та по вул.
Героїв Небесної Сотні, 3-Д в м.Коростені
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради №550 від 06.11.2019р. «Про
затвердження протоколу №2 засідання постійно діючої
комісії по передачі майна в оренду та надання дозволу
відділу культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради на укладення з благодійним
фондом «Хлібний дім» договору оренди частини
приміщення бібліотеки-філії № 1 ім.Л.Українки,
розташованої по вул. Грушевського,37 в м.Коростені»
Про вилучення з господарського відання та зняття з
балансу
комерційного
виробничо-торгового
підприємства
«Коростеньхарч» та
комунального
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного
підприємства № 1 нежитлових приміщень
Про погодження схеми розташування каналізаційних
оглядових колодязів для зливу каналізаційних стоків в
м.Коростені
Про надання комунальному виробничо-господарському
підприємству дозволу на видалення зелених насаджень
Про затвердження Комунальному підприємству тепло
забезпечення розмірів внесків за обслуговування вузлів
комерційного обліку теплової енергії
Про передачу функцій замовника та проєктнокошторисної документації
Про надання дозволу відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету Коростенської міської ради на
сплату судового збору

№534 від 04.11.2020р.

1

№535 від 04.11.2020р.

6

№536 від 04.11.2020р.

8

№537 від 04.11.2020р.

15

№538 від 04.11.2020р.

20

№539 від 04.11.2020р.

24

№540 від 04.11.2020р.

27

№541 від 04.11.2020р.

56

№542 від 04.11.2020р.

64

№543 від 04.11.2020р.

66
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Про затвердження висновку органу опіки та піклування
Коростенської
міської
ради
«Про
доцільність
позбавлення батьківських прав гр.Опанасюка Юрія
Миколайовича, Опанасюк Юлії Вячеславівни» та його
відповідність інтересам малолітнього Опанасюка Кирила
Юрійовича
Про надання згоди гр.Бартків Л.С. на госпіталізацію
малолітньої Саркіс Анастасії Русланівни для надання
стаціонарної психіатричної допомоги
Про надання дозволу гр.Русецькій Л.І. на укладення
договору про відділ нерухомого майна зі складу майна
подружжя – квартири за адресою: Житомирська обл.,
м.Коростень, вул.Гастелло, 16, кв.31
Про затвердження вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень для проєктування об’єкта будівництва:
«Нове будівництво індивідуального гаража по вулиці
Черемушки,61-Т»
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Про взяття на соціальний квартирний облік при
виконавчому комітеті Коростенської міської ради
гр.Лісніченко Є.О.
Про виділення житлового приміщення, надання дозволу
на зміну договору найму житлового приміщення, взяття
на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті
Коростенської міської ради
Про
відшкодування
недоотриманих
витрат
за
перевезення пільгових категорій громадян залізничним
транспортом за 2019 рік
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СПИСОК
запрошених на засідання виконкому

04 листопада 2020р.

Жилін О.В.

-начальник управління економіки

Заєць М.А.
Камінська Т.А.
Мартинюк В.М.
Тумаш С.П.

-начальник відділу охорони здоровʼя
-начальник юридичного відділу
-начальник управління ЖКГ
-начальник відділу архітектури та містобудування,
головний архітектор міста
-начальник служби у справах дітей

Фіцай Н.М.
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