
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої   сесії Коростенської міської ради VI скликання 
  
від 24.05.2012 року 

 
 

Назва питання 
 

709.Про історико-культурне надбання м.Коростеня та розвиток туризму в місті. 
 
710.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2012 року. 
 
 
7111.Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік. 
 
712.Про затвердження Положення про міську комісію по контролю за дотриманням 
правил пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростень при виконкомі 
Коростенської міської ради та оновленого її складу  
 
713.Про затвердження Положення про міську комісію по упорядкуванню діяльності 
по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту металів при виконкомі 
Коростенської міської ради та її оновленого складу. 
 
714.Про   внесення змін до Положення «Про впорядкування умов оренди 
комунального майна в місті Коростені» затвердженого рішенням сесії Коростенської 
міської ради №364 від 20.10.11р. 
 
715. Про  включення  до  переліку  об’єктів  комунальної власності, які підлягають 
приватизації  у 2012  році нежитлового   приміщення   по   вул.Сосновського,19. 
 
716.Про   надання   згоди   на  прийняття  в комунальну  власність  територіальної  
громади  міста  Коростеня  гуртожитку по вул. Франка, 22. 
 
717.Про погодження тексту договору купівлі - продажу    нежитлового підвального     
приміщення     по вул. Сосновського,44. 
 
718.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984   від  09.09.10 р.   
нежилого  приміщення  по вул. Шолом-Алейхема,10/2. 
 
719.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 377   від  28.01.11 р.   
нежилого  приміщення  по вул. Шолом-Алейхема,10/2. 
 
720.Про   внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради (тридцята сесія V 
скликання) № 15 від 19.02.09р. 
 



721.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на списання основних засобів. 
 
722.Про схвалення проектів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування. 
 
723.Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа-
гімназія» №12 шляхом припинення юридичної особи в результаті поділу. 
 
724.Про схвалення проекту «Медична допомога – поряд» Коростенської центральної 
міської лікарні. 
 
725.Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів і технічних 
працівників засобів масової інформації при Коростенській міській  раді, виконавчому 
комітеті Коростенської міської ради. 
 
726.Про визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому «Про 
передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що 
втратили чинність. 
 
727.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадян. 
 
728.Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян.  
 
729.Про припинення права короткострокової оренди Підприємству 
Коопзаготпромторг Коростенської райспоживспілки та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх меж земельної 
ділянки в короткострокову оренду ПП «Муравицькі». 
 
730.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду МП 
«Полісянка».  
 
731.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою. 
 
732.Про затвердження технічних документацій щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками. 
 
733.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою при об’єднанні 
земельних ділянок в короткострокову оренду ФОП Васильчуку М. М. 
 
734.Про внесення змін до рішень. 



 
735.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення. 
 
736.Про надання дозволу гр. Титюку О. С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 
737.Про продаж фізичній особі підприємцю Яценко Аллі Олексіївні земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення за адресою місто Коростень вулиця 
Мельника,13-а, на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника.. 
 
738.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду ФОП 
Васильєву М. Ю.  
 
739.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо 
відведення та передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової 
забудови. 
 
740.Про припинення права короткострокової оренди ВАТ «Коростенська  
спеціалізована пересувна механізована колона» та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх меж земельної 
ділянки в короткострокову оренду ПП «Форсаж-2008». 
 
741.Про зняття з контролю рішень ради. 
742.Про хід виконання запиту депутата  Дмитрука С.В. 
 
743.Про хід виконання запиту депутата Лиштви О.Г. 
 
744.Про хід виконання запиту депутата Волківської Л.М. 
 
745.Про хід виконання запиту депутата Головійчука О.С. 
 

 


