
                                                                         
  

 
                                                   РІШЕННЯ 

сорокова сесія VІ скликання 
 

від 12.03.2015 р. №1794 
 
Про надання згоди на безоплатне прийняття  з державної  
у  комунальну  власність територіальної   громади   міста  
Коростеня  цілісного  майнового   комплексу  державного 
закладу  охорони  здоров’я  „Відділкової   лікарні  станції    
Коростень”, який знаходиться в управлінні Міністерства 
інфраструктури України та ДТГО „Південно-Західна залізниця” 
          
       Розглянувши  лист відділкової лікарні станції Коростень ДТГО „Південо-
Західна залізниця” за вх. № 184/02-13 від 12.02.15 р. щодо надання згоди  на  
безоплатне  прийняття  з державної у комунальну власність територіальної 
громади  міста Коростеня цілісного майнового комплексу державного 
закладу охорони здоров’я „Відділкової лікарні станції Коростень”, який 
знаходиться  в у правлінні  Міністерства інфраструктури України та ДТГО 
„Південно-Західна залізниця” враховуючи ст.28 Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2015 рік”, керуючись абз.2.п.1ст.4, 
абз.3.п.1.ст.7 Закону України  „Про передачу об’єктів  права державної та 
комунальної власності” та п.30 ч.1ст.26, ст.25 Закону України „Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”  міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня з подальшою передачею на баланс 
Коростенській центральній міській лікарні цілісного майнового комплексу 
державного закладу охорони здоров’я „Відділкової лікарні станції 
Коростень”, який знаходиться в управлінні  Міністерства інфраструктури 
України та ДТГО „Південно-Західна залізниця” з зобовязанням 
використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну 
власність.  
 
2. Звернутися до Міністерства інфраструктури України з пропозицією про 
розгляд питання щодо прийняття рішення  безоплатної передачі з державної 



у комунальну власність територіальної громади міста Коростеня цілісного 
майнового комплексу державного закладу охорони здоров’я „Відділкової 
лікарні станції Коростень”, який знаходиться в управлінні  Міністерства 
інфраструктури України та ДТГО „Південно-Західна залізниця”. 
 
3. Акт прийняття-передачі підлягає затвердженню на засіданні виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради  з  питань  бюджету, економіки  та  комунальної  власності,  заступника 
міського  голови  Ясинецького О.А. 
 
   
Міський голова                                                           В. Москаленко 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                          О. Дзига 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                            В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська     
 
 
 
 
 


