
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  11.04.2012 р.  № 173        
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
Розглянувши подання першого заступника міського голови 

В.Вигівського, заступника міського голови О. Ясинецького, заступника 
міського голови Л. Якубовського, керуючись ст.40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
РІШАЄ: 
                  Зняти з контролю, у зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради:  
1. № 276 від 26.06.2006р. „Про стан використання майна, що знаходиться в 
комунальній власності”. 
2. № 511 від 06.08.2008р. „Про внесення змін до рішення  виконавчого 
комітету Коростенської міської ради № 490 від 18.07.2007р. та відміну 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради № 467 від 
16.07.2008р.”  
3. № 203 від 21.04.2010р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на укладення з 
приватним підприємцем Петровою О.Ю. договору оренди нежитлового 
приміщення, розташованого по вул. Південній, 12 „а” в м. Коростені”. 
4. № 684 від 17.11.2010р. „Про надання дозволу на передачу з балансу 
комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства  № 2  на баланс Коростенському комунальному підприємству 
„Шляхово-експлуатаційна дільниця” напівпідвального приміщення, 
розташованого по вул. Грушевського, 25 в м. Коростені”. 

Про зняття з контролю рішень виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  
№ 720 від 08.12.2010 р., № 721 від 08.12.2010 р. 

Про зняття з контролю рішень виконавчого    
комітету Коростенської міської ради  
№ 276 від 26.06.2006 р., №511 від 06.08.2008 р., 
№ 203 від 21.04.2010 р., №684 від 17.11.2010 р., 
№ 703 від 17.11.2010 р., №717 від 08.12.2010 р., 
№  36  від 02.02.2011 р., № 73  від 16.02.2011 р., 
№101 від 02.03.2011р.,   № 102 від 02.03.2011р.,  
№223 від 27.04.2011р. 



  

5. №703 від 17.11.2010р. „Про надання дозволу бюджетній установі стадіон 
„Спартак” на укладення з Коростенською виправною колонією управління 
державного департаменту України з питань виконання покарань у 
Житомирській області (№ 71) договору оренди погодинного використання 
приміщень фізкультурно-оздоровчого комплексу, розташованого по           
вул. Ш.Алейхема, 38 в м. Коростені”. 
6. №717 від 08.12.2010р. „Про надання  дозволу  на передачу  автомобіля       
ЗИЛ-431810 з балансу Коростенського центру соціального захисту та 
реабілітації громадян похилого віку на баланс Комунальному виробничо-
господарському підприємству”. 
7. №36 від 02.02.2011 р. „Про затвердження акту приймання-передачі товару 
комбісистеми STIHL”. 
8. №73 від 16.02.2011р. „Про надання дозволу на здійснення за рахунок 
орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту, орендованого нежитлового 
приміщення по вул. Грушевського, 32 в м. Коростені” . 
9. № 101 від 02.03.2011р. „Про надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлутаційному підприємству № 2 на укладення з 
інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області договору оренди частини нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Крупської, 3а в м. Коростені”. 
10. №102 від 02.03.2011р. „Про надання дозволу на передачу з балансу 
комунального підприємства теплозабезпечення на баланс Коростенській 
центральній міській лікарні циркуляційного насоса Grundfos UPS-120S”. 
11. №223 від 27.04.2011р.  „Про тимчасове призупинення роботи дошкільних 
навчальних закладів в літній період 2011 року”. 
 
    
Міський голова                                                     В.Москаленко  

 
 

Керуючий справами виконкому                              
А. Охрімчук 

                                                      
Начальник відділу внутрішньої  
політики, оргроботи та контролю                                                

І.Пасічник-Прокопенко 
 

Начальник юридичного відділу                              
Т.Камінська 


