
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(четверта сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021 р. 

«Про прийняття до сфери управління Коростенської міської ради 

Грозинського державного комунального підприємства, зміну його 

назви, внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції» 

 

 

Потреба у прийнятті даного рішення викликана необхідністю прийняття 

до сфери управління Грозинське державне комунальне підприємство з метою 

забезпечення благоустрою території населених пунктів міської територіальної 

громади та збереження об'єктів та елементів благоустрою, надання житлово-

комунальних послуг мешканцям громади. 

 

 

 

  Начальник управління ЖКГ                                 Валерій МАРТИНЮК



Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради 

(четверта сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021 р. «Про прийняття до 

сфери управління Коростенської міської ради Грозинського 

державного комунального підприємства, зміну його назви, внесення 

змін та затвердження Статуту в новій редакції» 

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

 

Виконавець: 

Стужук Сергій Дмитрович, заступник начальника управління, 

начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 48, тел. 4-25-38 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший 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 

 

- Грозинському державному комунальному підприємству,  

11542, Житомирська область, Коростенський район, с. Грозине,  

вул. Тимірязєва, 26. 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 
 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради (четверта сесія 

VІІІ скликання) від 25.02.2021 р. «Про прийняття до сфери управління 

Коростенської міської ради Комунального Михайлівського підприємства, 

зміну його назви, внесення змін та затвердження Статуту в новій 

редакції» 



 

 

Потреба у прийнятті даного рішення викликана необхідністю прийняття 

до сфери управління Комунальне Михайлівське підприємство з метою 

забезпечення благоустрою території міської територіальної громади та 

збереження об'єктів та елементів благоустрою, надання житлово-комунальних 

послуг мешканцям громади. 

 

 

 

  Начальник управління ЖКГ                                 Валерій МАРТИНЮК



Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради (четверта 

сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021 р. «Про прийняття до сфери 

управління Коростенської міської ради Комунального Михайлівського 

підприємства, зміну його назви, внесення змін та затвердження 

Статуту в новій редакції» 

 

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

 

Виконавець: 

Стужук Сергій Дмитрович, заступник начальника управління, начальник 

відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 48, тел. 4-25-38 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший 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 

 

- Комунальному Михайлівському підприємству,  

11523, Житомирська область, Коростенський район, с. Михайлівка, вул. 

Вишняки, 40-А 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 
 

 


