
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша сесія VІІ скликання 

 
від  05.04.2018 р. №1047 
 
Про зняття з контролю рішень   
Коростенської міської ради 
 

Заслухавши інформацію заступників міського голови Ясинецького О.А.,  
Якубовського Л.П., секретаря міської ради Вигівського В.В., 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 дозволу комунальному виробничому житловому 
ремонтно-експлуатаційному підприємству №4 на укладання з громадською 
організацією «Обєднання вимушених переселенців Донбасу «Добротвор» 
договору оренди нежитлового підвального приміщення, розташованого по 
вул.Табукашвілі,26-а в м.Коростені. (4 сесія VІІ  скликання від 03.03.2016р. 
№104) 

 
 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

територіальної громади міста Коростеня обладнання спільного проекту 
ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – фаза ІІІ». (15 сесія 
VІІ  скликання від 29.06.2017р. №717) 

 
 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

територіальної громади міста Коростеня фонтану, розташованого на площі по 
вул.Грушевського,22. (15 сесія VІІ  скликання від 29.06.2017р. №718) 

 
 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

територіальної громади міста Коростеня обладнання з подальшою передачею у 
господарське відання для поповнення статутного капіталу Коростенському 



комунальному підприємству «Водоканал».  (15 сесія VІІ  скликання від 
29.06.2017р. №721) 
 
Вигівський В.В.: 
 

  Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня обладнання проекту ПРООН 
в Україні. (46 сесія VІ  скликання від 24.09.2015р. №2009) 

 
  Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну 

власність територіальної громади міста Коростеня спільного проекту 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». (46 сесія VІ  
скликання від 24.09.2015р. №2010) 

 
Якубовський Л.П.: 

 
 Про затвердження акту обстеження технічного стану та визнання 

житлового будинку № 12 по вул. Садовій підлягаючим списанню. (26 сесія V  
скликання від 30.09.2008 р. № 11). 

 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання основних засобів. (11 сесія VІ  скликання від 
29.12.2011 р. № 499). 

 Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал» на списання основних засобів. (14 сесія VІ  скликання від 
24.04.2012 р. № 657). 

 Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради 
(дев’ятнадцята сесія двадцять четвертого скликання) від 27.04.2004 р. та 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради № 419 від 08.09.2004 
р. (23 сесія VІ скликання від 25.04.2013 р. № 1072) 

 Про затвердження програми КП «Теплозабезпечення» щодо 
зменшення споживання природного газу. (23 сесія VІ скликання від 25.04.2013 
р. № 1077). 

 Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради № 1173 
від 28.08.2013 р. та рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
№ 455 від 16.10.2013 р. (27 сесія VІ скликання від 14.11.2013 р. № 1262). 

 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на продаж транспортних засобів. (34 сесія VІ  скликання від 
03.07.2014 р. № 1535). 

 Про внесення змін до Договору управління комунальним майном – 
теплових мереж котельні, розташованої по вул. Жмаченка, 46 від 05.09.2013 р. 
(35 сесія VІ  скликання від 28.08.2014 р. № 1574). 

 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-
комунальоні послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та 
членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції. (37 сесія VІ  
скликання від 06.11.2014 р. № 1663). 



 Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії VI скликання 
від 06.11.2014 р. № 1663 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за 
житлово-комунальні послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх 
сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції. (40 сесія VІ  
скликання від 12.03.2015 р. № 1806). 

 Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії VI скликання 
від 06.11.2014 р. № 1663 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за 
житлово-комунальні послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх 
сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції. (42 
сесія VІ  скликання від 18.06.2015 р. № 1903). 

 Про надання згоди на безкоштовне прийняття з державної власності 
в комунальну власність територіальної громади міста Коростеня квартири № 12 
по вул. Кірова, 76. (7 сесія VІІ  скликання від 23.06.2016 р. № 263). 

 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання транспортних засобів.  (14 сесія VІІ  скликання від 
18.05.2017 р. № 669). 

 Про передачу в управління ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» теплових 
мереж, розташованих по вул. Жмаченка, 46. (16 сесія VІІ  скликання від 
31.08.2017 р. № 773). 

 Про передачу в управління ТОВ «Полісся Еко Енерго» теплових 
мереж та обладнання котельні, розташованої по вул. Корольова,32. (16 сесія VІІ  
скликання від 31.08.2017 р. № 774). 

 Про погодження заходів щодо реконструкції заборгованості 
Коростенського Комунального підприємства теплозабезпечення за спожитий 
природний газ. (16 сесія VІІ  скликання від 31.08.2017 р. № 785). 

 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання транспортних засобів. (17 сесія VІІ  скликання від 
19.10.2017 р. № 828).  

 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприєму на безоплатну передачу Громадської організації «Коростенська 
міськрайонна організація «Хатіко» двох шприцеметів. (20 сесія VІІ  скликання 
від 22.02.2018 р. № 967). 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський               
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                         О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська 


