
Пояснювальна записка  

до проєкту рішення Коростенської міської ради (тридцять сьома сесія 

 VІІ скликання) від  27.02.2020 року «Про внесення змін до «Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 

 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 

 від 22.12.2016 р. № 490 (зі змінами) 

 

«Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня 

на 2017 - 2021 роки» розроблена на виконання розпорядження міського голови 

«Про розробку міських програм на 2017 рік» 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 в 2020 році збільшення витрат на забезпечення 

облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання 

споживання теплової енергії, поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з 

метою інвестування в необоротні активи та приведенням запланованих обсягів 

фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, до фактичних обсягів 

фінансування виникла потреба у внесенні змін до Програми. 

Решта заходів Програми змін не зазнали. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонується розглянути проєкт рішення 

Коростенської міської ради від 27.02.2020 року «Про внесення змін до  

«Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на  

2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради від 22.12.2016р.  

№ 490 (зі змінами)  як невідкладний. 

 

 

   Начальник управління ЖКГ                                   Валерій МАРТИНЮК



Довідка  

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (тридцять 

сьома сесія VІІ скликання) від 20.12.2019 року «Про внесення змін до 

«Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня 

на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 

 від 22.12.2016 р. № 490 (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. 48, тел. 4-25-38, 9-63-68 

 

Доповідає на сесії: 

Якубовський Леонід Павлович, заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Якубовський Леонід Павлович, заступник міського голови. 

 

Запросити: 

 -- 

 

Розсилка: 

-  Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

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

 

 

Погоджено із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 


