
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(тридцять шоста сесія VІІ скликання) від  20.12.2019 року «Про внесення 

змін до  «Комплексної  Програми благоустрою та покращення стану 

довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої 

рішенням 18 сесії міської ради від 30.11.2017 р. № 888 (зі змінами)   

 

 

  

«Комплексна  Програма благоустрою та покращення стану довкілля 

міста Коростеня на 2018 - 2021 роки» розроблена на виконання розпорядження 

міського голови «Про розробку міських програм на 2017рік» від 11.11.2016 р. 

№ 256 та рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про 

запровадження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських 

цільових програм» від 16.11.2016 р. № 543. 

В зв’язку з необхідністю збільшення витрат на проведення відлову 

бродячих тварин та проведенням їх стерилізації, утримання та поточний 

ремонт кладовищ, об’єктів благоустрою міста в 2019 році та приведенням 

запланованих обсягів фінансування окремих заходів, передбачених 

Програмою, до фактичних обсягів фінансування виникла потреба у внесенні 

змін до Програми. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонується розглянути проект рішення 

Коростенської міської ради від 20.12.2019 року «Про внесення змін до  

«Комплексної  Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста 

Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 

від 30.11.2017 р. № 888 (зі змінами)  як невідкладний. 

 

  Начальник управління ЖКГ                                                   В. Мартинюк 

 

 

 



Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради 

(тридцять шоста сесія VІІ скликання) від 20.12.2019 року «Про внесення 

змін до  «Комплексної  Програми благоустрою та покращення стану 

довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої 

рішенням 18 сесії міської ради від 30.11.2017 р. № 888 (зі змінами)   

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом бухгалтерського обліку та контролю управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

Виконавець: 

Зосимчук Людмила Валентинівна, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та контролю управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 63, тел. 9-63-68 

 

Доповідає на сесії: 

Якубовський Леонід Павлович, заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Якубовський Леонід Павлович, заступник міського голови 

 

Запросити: 

Журавського Йосипа Зіноновича, керівника комунального виробничо-

господарського підприємства 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, тел. 9-64-33 

 

Розсилка: 

Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого   

комітету Коростенської міської ради, 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 65, тел. 9-63-68 

 

Комунальному виробничо-господарському підприємству, 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, тел. 9-64-33 

 

Погоджено із зауваженнями: 


