
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
дев’ятнадцята  сесія  VІ скликання 

  
від  23.11.2012 р. №949 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Дзиги О.О., 

Заступника міського голови Якубовського Л.П., першого заступника міського 
голови Вигівського В.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 створення Комунальної організації «Коростенський міський центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Коростенської міської ради». 
(5 сесія VІ  скликання від 17.03.2011р. №155) 
-Про надання дозволу на безкоштовну передачу основних засобів з балансу 
бюджетної установи Коростенський стадіон «Спартак» на баланс професійно-
технічного училища №16 м.Коростеня. (9 сесія VІ  скликання від 20.10.11р. 
№368) 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня автомобіля УАЗ-3962. (4 сесія VІ  
скликання від 27.01.2011р. №95) 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня основних засобів, малоцінних та 
швидкозношувальних предметів добровільної народної дружини «Яструб». (10 
сесія VІ  скликання від 24.11.11р. №430) 
-Про надання дозволу Коростенському  центру соціального захисту та 
реабілітації громадян похилого віку на списання автомобіля ЗІЛ – 431810. (5 
сесія VІ  скликання від 17.03.2011р. №142) 
-Про створення комунальної установи Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Коростень. (7 сесія VІ  
скликання від 07.07.2011р. №261) 
 



-Про ліквідацію Коростенського центру соціального захисту та реабілітації 
громадян похилого віку. (9 сесія VІ  скликання від 20.10.11р. №381) 
-Про надання дозволу на безкоштовну передачу основних засобів, малоцінних 
необоротних матеріальних активів і малоцінних та швидкозношувальних 
предметів з балансу комунальної установи Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Коростень на баланс 
комунальній установі «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів 
війни та праці»  Житомирської обласної ради. (11 сесія VІ  скликання від 
29.12.11р. №508) 
-Про надання згоди  на  безкоштовне прийняття  в  комунальну  власність  
територіальної  громади  міста  Коростеня частини експозиції виставкової 
кімнати ЗАТ „АТЗТ „Коростенський фарфор”. (14 сесія VІ  скликання від 
24.04.12р. №659) 
-Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-
гімназія» №12 шляхом припинення юридичної особи в результаті поділу. (15 
сесія VІ  скликання від 24.05.12р. №723) 
-Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту Коростенської 
міської гімназії. (17 сесія VІ  скликання від 23.08.12р. №812) 
-Про затвердження розподільчого балансу навчально-виховного комплексу 
«Дитячий садок-школа-гімназія» №12, що реорганізується шляхом поділу. (18 
сесія VІ  скликання від 18.10.12р. №869) 
-Про внесення змін до рішень двадцять сьомої сесії ХХШ скликання від 
14.08.01р. «Про реорганізацію дитячого садка №17 і ЗНЗ І-Ш ступенів №12 у 
навчально-виховний комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія», п’ятнадцятої 
сесії V скликання від 07.08.07р. №17 «Про реорганізацію дошкільного  
навчального закладу №18 в Центр розвитку дитини «Золотий півник», 
тридцять третьої сесії V скликання від 04.08.09р. №22 «Про зміну типу та 
назви дошкільного навчального закладу №4 внесення змін та затвердження 
Статуту в новій редакції, затвердження штатного розпису». (8 сесія VІ  
скликання від 26.08.2011р. №313) 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання основних засобів. (11 сесія VІ  скликання від 
29.12.11р. №498) 
-Про надання дозволу відділу освіти    виконавчого комітету Коростенської  
міської ради на списання основних засобів. (14 сесія VІ  скликання від 
24.04.12р. №656) 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання основних засобів. (15 сесія VІ  скликання від 
24.05.12р. №721) 
-Про затвердження статуту навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» 
№12 м.Коростеня Житомирської області. (16 сесія VІ  скликання від 21.06.12р. 
№762) 
-Про затвердження статуту центру розвитку дитини №17 м.Коростеня 
Житомирської області. (16 сесія VІ  скликання від 21.06.12р. №763) 
 
 
 



- «Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання транспортних засобів» (4 сесія VІ  скликання                      
від 27.01.2011р. № 93).  
- «Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання транспортних засобів» (11 сесія VІ скликання                
від 29.12.2011р. № 499).  
-  «Про надання згоди КП «Водоканал» на списання основних засобів» (14 
сесія    VІ скликання  від 24.04.2012р № 6567). 
- «Про надання згоди на прийняття у спільну комунальну власність 
територіальної громади міста будівель інженерних та каналізаційних мереж 
Коростенської дистанції цивільних споруд і водопостачання» (23 сесія                     
ІV скликання від 16.12.2004 р.).  
- «Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради» (23 сесія              
ІV скликання) від 16.12.2004р. «Про надання згоди на прийняття у спільну 
комунальну власність територіальної громади міста будівель, інженерних та 
каналізаційних мереж Коростенської дистанції цивільних споруд                                             
і водопостачання» (Коростенське будівельно–монтажне експлуатаційне 
управління № 4), (36 сесії V скликання від  17.12.2009р. № 18). 
- «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня каналізаційної насосної станції та мереж 
водовідведення» (41 сесія V скликання від 13.05.10р.№16).  
- «Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Шляхово-експлуатаційна дільниця» на списання  основних засобів» (12 сесія 
VІ  скликання від 09.02.12р. № 560).  
- «Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня 4-х павільйонів під зупинки 
громадського транспорту» (14 сесія VІ  скликання від 24.04.12р. № 661).  
- «Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Шляхово-експлуатаційна дільниця» на списання автобусної зупинки, 
розташованої по вул. 1 Травня» (17 сесія VІ  скликання від 23.08.12р. № 801). 
- «Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Шляхово–експлуатаційна дільниця» на списання основних засобів» (36 сесії     
V скликання від  17.12.2009р. № 16).  
- «Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 2 на списання основних засобів» (16 сесія 
VІ скликання від 21.06.12р. № 760).  
- «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня гуртожитку ВАТ „Коростенський завод хімічного 
машинобудування» по вул. Б.Хмельницького, 61 –„А” (33 сесія V скликання  
від 04.08.2009р. № 8).  
- «Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно - 
експлуатаційному підприємству № 1 на списання основних засобів» (10 сесія   
V1 скликання від 24.11.2011р №427). 
- «Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 на списання основних засобів» (43 сесія            
V скликання від 20.08.10 р. № 8). 



- «Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня систем тепло забезпечення» (14 сесія 
VІ  скликання від 24.04.12р. № 658).  
- «Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплозабезпечення» 
основних засобів» (18 сесія VІ скликання від 18.10.12р. № 863).  
- «Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплозабезпечення»              
на списання основних засобів» (16 сесія VІ скликання від 21.06.12р. № 761).  
- «Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплозабезпечення»               
на списання основних засобів» (30 сесії V скликання від 19.02.2009р. № 16)  
-«Про внесення доповнення до рішення Коростенської міської ради                          
від 20 березня 2007 р.» (11 сесія V  скликання)  
0-«Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня гуртожитків ТОВ «Цегельний завод» (15 сесія V 
скликання від 07.08.07р.)  
 
-Про затвердження рішення виконкому від 14.05.2008р. №351 „Про звільнення 
ТОВ „Укрелітбуд” від сплати пайових внесків на розвиток інженерно – 
транспортної та соціальної інфраструктури міста Коростеня” (23 сесія V  
скликання від 12.06.08р.) 
 
-Про зарахування коштів, сплачених ТОВ „Коростенський індустріальний 
парк” на реконструкцію очисних споруд каналізації КП „Водоканал”, в 
рахунок сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м.Коростеня. (2 сесія VІ  скликання від 09.12.2010р. 
№31) 
 
-Про внесення доповнень до рішення міської ради  (45 сесія V скликання) від 
28.10.2010р. № 8  „Про сплату пайових внесків на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м. Коростеня ТОВ „Коростенський 
індустріальний парк”. (3 сесія VІ  скликання від 30.12.2010р. №78) 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


