
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцять перша  сесія  VІ скликання 

  
від  13.03.2014 р. №1422 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Вигівського 

В.В., заступника міського голови Дзиги О.О., заступника міського голови 
Ясинецького О.А., 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 надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня скульптур «Т.Г.Шевченка», 
«Залізничник» і бібліотечного фонду. (6 сесія VІ  скликання від 
12.05.2011р. №193) 

 Про ліквідацію Коростенської міської художньої школи. (17 сесія VІ  
скликання від 23.08.12р. №811) 

 Про створення робочої групи з вивчення питання ліквідації відділення 
швидкої медичної допомоги Коростенської ЦМЛ. (19 сесія VІ  скликання 
від 23.11.12р. №921) 

 Про передачу частини дорослого населення міста, яке обслуговувалось 
відділовою лікарнею ст.Коростень в обслуговування Коростенської ЦМЛ. 
(20 сесія VІ  скликання від 25.12.12р. №972) 

 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня автомобіля Renault Master. (22 
сесія VІ скликання від 19.03.13р. №1030) 

 Про створення робочої групи з вивчення питання створення комунального 
закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Коростенської міської ради». (23 сесія VІ скликання від 25.04.13р. №1081) 

 Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання основних засобів. (25 сесія VІ скликання від 
28.08.13р. №1166) 

 



 Про надання дозволу на зарахування коштів, витрачених ПП 
Кобилянським І.М. на облаштування твердого дорожнього покриття 
вул.Оснадчука, в рахунок сплати пайових внесків на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м.Коростеня. (43 сесія V 
скликання від 20.08.10 р. №24) 
 Про створення індустріального парку «Коростень» та затвердження 

концепції його розвитку. (24 сесія VІ скликання від 06.06.13р. №1105) 
 Про створення Центру з надання адміністративних послуг у місті 

Коростені. (24 сесія VІ скликання від 06.06.13р. №1120) 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


