
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
вісімнадцята сесія  VІ скликання 

  
від  18.10.2012 р. №895 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А., 

начальника управління праці та соціального захисту населення Єсіна І.В. 
враховуючи рекомендації постійних комісій щодо виконання рішень міської 
ради, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
Зняти з контролю рішення міської ради: 
 

-Про ліквідацію фактично не існуючих юридичних осіб”. (29 сесія ІУ 
скликання від 25.10.05 р.) 

-Про внесення змін до п.2 та п.3 Положення про комунальний податок.( 31 
сесія ІУ скликання від 15.12.05 р.) 

-Про надання дозволу на збільшення суми кредиту”. (6 сесія ХХІУ 
скликання від 18.09.02 р.). 

-Про затвердження Програми по ефективному використанню майна”. (9 
сесія ХХІУ скликання від 06.02.03 р.). 

-Про надання дозволу добровільній народній дружині «Яструб» на продаж 
основних засобів».(4 сесія VІ  скликання від 27.01.2011р. №88) 

-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №7160 від 17.09.08р. 
нежилого приміщення по вул.Франко,20. (13 сесія VІ  скликання від 15.03.12р. 
№599) 

-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984 від 09.09.10р. 
нежилого приміщення по вул..Шолом-Алейхема,10/2.  (15 сесія VІ  скликання 
від 24.05.12р. №718) 

-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 377 від 28.01.11р. 
нежилого приміщення по вул..Шолом-Алейхема,10/2. (15 сесія VІ  скликання 
від 24.05.12р. №719) 

-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового 
підвального приміщення по вул.Сосновського,44. (15 сесія VІ  скликання від 
24.05.12р. №717) 



 
-Про погодження тексту договору купівлі - продажу   нежитлового 

приміщення  "Бюро   подорожей  та екскурсій" по вул. Грушевського,32. (14 
сесія VІ  скликання від 24.04.12р. № 653) 

-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового 
підвального приміщення по вул.Сосновського,44.  (17 сесія VІ  скликання від 
23.08.12р. № 804) 

-Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростенської міської 
ради № 569 від 09.10.02 р., № 594 від 23.10.02 р. (7 сесія ХХІV скликання від 
15.11.02 р.).  

-Про затвердження рішень виконкому Коростенської міської ради № 693 
від 20.11.02 р., № 713 від 04.12.02 р. (8 сесія ХХІV скликання від 24.12.02 р.). 

-Про відміну п.1.2 рішення міської ради "Про затвердження рішення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради № 693 від 20.11.2002 р., № 
713 від 04.12.2002 р. (13 сесія ХХІV скликання від 09.09.03 р.). 

-Про надання дозволу на відкриття автогосподарства (14 сесія ХХІV 
скликання від 30.10.03 р.). 

-Про надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам 
населення м. Коростеня  у зв’язку із підвищенням тарифів на теплову енергію 
на період опалювального сезону (27 сесія Коростенської міської ради V 
скликання від 30.10.08р.№6) 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


