
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(друга сесія VІІІ скликання) від  24.12.2020року 

Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської 

міської ради від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції  

Міської комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 роки» із змінами   

 

Міська комплексна програма «Турбота» на 2017 - 2021 роки розроблена на 

виконання рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 

07.12.2016р., 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 зі створенням Коростенської міської територіальної громади 

та необхідністю приведення діючих Програм у відповідність до 

адміністративно-територіального устрою виникла потреба у внесенні змін. 

 

 

 

Начальник управління                                       Ігор ЄСІН



Довідка 

про погодження до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(друга сесія VІІІ скликання) від  24.12.2020року 

Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської 

міської ради від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції  

Міської комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 роки» із змінами   

 

 

Проект рішення розроблено: 

Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: 

Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради  

11500, м. Коростень, вул. Шевченка 8, каб. № 1 тел. 4-47-32 

 

Доповідає на сесії: 

Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

Запросити: 

 

Розсилка: 

-Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

 Коростенської міської ради, 

 11500, м. Коростень, вул. Шевченка 8, каб. № 1 тел. 4-47-32 

-Міське фінансове управління,   

 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 22, каб. № 56, тел. 4-10-65 

-Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 22, каб. № 37-А, тел. 4-10-20 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 
 

 


