
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
сорокова  сесія  VІ скликання 

  
від  12.03.2015 р. №1846 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А., 

заступника міського голови Дзиги О.О.,  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: 
 
Ясинецький О.А.: 
 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста меморіального комплексу на честь 70-ти річчя 
визволення міста Коростеня від німецько-фашистських загарбників, 
розташованого на території парку культури і відпочинку ім.М.Островського”. 
(32 сесія  VI скликання від 17.04.2014 р. №1433) 
 
-Про затвердження Положення „Про впорядкування умов оренди 
комунального майна в місті Коростені” (35сесія VІ скликання                        
від 28.08.2014р. №1562). 
 
-Про надання  дозволу  комунальному  підприємству  „Творче об’єднання 
„Коростеньмедіа” на стовідсоткове зарахування орендної плати                      
на  розрахунковий  рахунок  підприємства. (32 сесія  VI скликання               
від 17.04.2014 р. №1434). 
 
-Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради №147 від 16.03.11р. та договору оренди нежитлового приміщення, 
розташованого по вул.Грушевського,7 в м.Коростені.(32 сесія  VI скликання 
від 17.04.2014 р. №1441) 
 



-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на укладання з ТОВ „Гудок” договорів оренди приміщень 
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста для організації харчування 
школярів денних пришкільних таборів. (33 сесія VІ скликання від 
05.06.2014р. №1493). 
 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на укладання з ТОВ „Візит” договорів оренди приміщень 
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста. (35 сесія VІ  скликання від 
28.08.2014р. №1571). 
 
Дзиґа О.О. 
 
-Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків, 
Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції 
юних натуралістів шляхом припинення юридичних осіб в результаті злиття. 
(33 сесія VІ скликання від 05.06.14р. №1497) 
 
-Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№7 Житомирської області та затвердження статуту. (34 сесія VІ  скликання 
від 03.07.2014р. №1538) 
 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання  основних засобів. (35 сесія VІ  скликання від 
28.08.2014р. №1568) 
 
-Про затвердження передавального акту з додатками Коростенської міської 
станції юних техніків, Коростенського будинку дитячої творчості, 
Коростенської міської станції юних натуралістів, що реорганізуються 
шляхом злиття. (35 сесія VІ  скликання від 28.08.2014р. №1580) 
 
-Про зміну назв та затвердження в новій редакції статутів навчальних 
закладів відділу освіти виконавчого комітету Коростеньсокї міської ради. (35 
сесія VІ  скликання від 28.08.2014р. №1581) 
 
-Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№10 Житомирської області та затвердження статуту. (35 сесія VІ  скликання 
від 28.08.2014р. №1582) 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                  


