
Пояснювальна записка 
проєкту рішення Коростенської міської ради (сьома сесія VІІІ 

скликання) від 19.08.2021 року «Про внесення змін до «Програми 
розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням  11 
сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 

 
 «Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Коростенської міської територіальної громади 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 приведенням запланованих обсягів фінансування окремих 
заходів, передбачених Програмою, до фактичних обсягів фінансування  
виникла потреба у внесенні змін до Програми, а саме збільшення 
фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в 2021 році по заходам:   

- Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, 
шиберів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства; 

- Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами 
обліку та регулювання споживання теплової енергії. 

Збільшення витрат по цим заходам пропонуємо здійснити за рахунок 
зменшення витрат в 2021 році по заходам Програми «Будівництво бюветів» 
та «Капітальний ремонт теплових мереж». 

Решта заходів Програми змін не зазнали. 
 
 

В.о.начальника управління ЖКГ                                      Сергій СТУЖУК



Довідка  
про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (сьома 

сесія VІІІ скликання) від 19.08.2021 року «Про внесення змін до 
«Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Коростенської міської територіальної громади на 2017  - 2021 роки», 
затвердженої рішенням  11 сесії міської ради VIІ скликання від 

22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 

Проект рішення розроблено: 
Фінансово – бухгалтерським відділом управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради 

 
Виконавець: 
Зосимчук Людмила Валентинівна, заступник начальника відділу-

заступник головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу 
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: 
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. 
 
 
Погоджено із зауваженнями: 
 
 

 
 


