
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
тридцята сесія VІ скликання 

 
від  28.01.2014 р. №1356 
 
 
Про  скасування рішення Коростенської міської  
Ради  (вісімнадцята  сесія  VІ скликання)  № 864  
від 18.10.12 р.  та  про  внесення змін до рішення  
Коростенської  міської    ради ( друга    сесія   VІ  
скликання) № 13 від 09.12.10 р. 
 
                     Розглянувши лист відділкової лікарні станції Коростень ДТГО 
„Південо-Західна залізниця”  за вх. № 90/02-13  від 24.01.14 р. щодо 
безкоштовного прийняття в комунальну власність територіальної  громади 
міста Коростеня закладу охорони здоров’я (пологового відділення), яке 
знаходиться в управлінні  Міністерства інфраструктури України  та 
обліковується на балансі відділкової лікарні станції Коростень ДТГО 
„Південно-Західна залізниця”, розташованого по вул. Жмаченка, 46”, 
керуючись п.30 ч.1 ст.26, ст. 25 Закону України  “Про  місцеве   
самоврядування  в  Україні“, Коростенська  міська  рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Скасувати рішення Коростенської міської ради (вісімнадцята сесія VІ 
скликання) № 864 від 18.10.12 р. „Про внесення змін до рішення  
Коростенської міської   ради  (друга  сесія VІ  скликання) № 13 від 09.12.10 р.  
„Про надання згоди  на безкоштовне прийняття в комунальну власність  
територіальної громади міста Коростеня нежитлового приміщення 
(пологового відділення), яке знаходиться в управлінні Міністерства   
транспорту та зв’язку України та обліковується на балансі відділкової лікарні 
станції Коростень ДТГО „Південно-Західна залізниця”, розташованого  по  
вул. Жмаченка, 46”. 
2. Внести зміни  до рішення Коростенської міської ради (друга сесія VІ 
скликання) № 13 від 09.12.10 р. „Про надання згоди на безкоштовне 
прийняття  в комунальну  власність територіальної громади  міста  Коростеня  
нежитлового приміщення (пологового відділення), яке знаходиться в 
управлінні  Міністерства транспорту та зв’язку України та обліковується на 



балансі відділкової лікарні станції Коростень ДТГО „Південно-Західна 
залізниця”, розташованого по вул.  Жмаченка, 46”, а  саме: 
2.1. скрізь по  тексту   „... нежитлове приміщення (пологового відділення), 
яке знаходиться в управлінні Міністерства транспорту та зв’язку України...”, 
змінити на  „ ... заклад охорони здоров’я (пологове відділення), який 
знаходиться в управлінні Міністерства інфраструктури України...”. 
2.2. Пункт 1. вказаного рішення, що викладений в редакції: 
„1.Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня з подальшою передачею на баланс 
Коростенській центральній міській лікарні (Гордійчук В.П.) нежитлового 
приміщення (пологового відділення), яке знаходиться в управлінні 
Міністерства транспорту та зв’язку України та обліковується на балансі 
відділкової лікарні станції Коростень ДТГО „Південно-Західна залізниця”,  
розташованого  за адресою:  м. Коростень, вул. Жмаченка, 46”, змінити та 
викласти  в редакції: 
„1.Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня з подальшою передачею на баланс 
Коростенській центральній міській лікарні (Гордійчук В.П.) заклад охорони 
здоров’я (пологового відділення), яке знаходиться в управлінні Міністерства 
інфраструктури України та обліковується на балансі відділкової лікарні 
станції Коростень ДТГО „Південно-Західна залізниця”,  розташованого  за 
адресою:  м. Коростень, вул. Жмаченка,46 без  права  відчуження  та передачі 
в приватну власність”. 
 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                           В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська     
 
 
 
 
 
 
 
 


