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            Розглянувши  лист відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради за  вх. № 02-13/59 від 16.01.12р. та лист-погодження  
комунального підприємства теплозабезпечення № 10 від 23.01.12р. про  
внесення  змін  до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
№ 657 від 16.11.2011р. „Про надання дозволу на передачу котельні 
Коростенської загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 13, розташованої по 
вул.Селезньова, 101 з балансу відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на баланс комунального підприємства 
теплозабезпечення”, керуючись пп. 1 п. “а” ст. 29, ч.5   ст. 60 Закону  України  
“Про  місцеве  самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
РІШАЄ: 
         1. Внести зміни до  рішення  виконавчого  комітету  Коростенської  
міської  ради  № 657 від 16.11.2011р. „Про надання дозволу на передачу 
котельні Коростенської загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 13, 
розташованої по вул.Селезньова, 101 з балансу відділу освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на баланс комунального підприємства 
теплозабезпечення”,   а саме: текст  пункту 1 викладений в редакції: 
 
  „ Надати  дозвіл на передачу котельні Коростенської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів  № 13, розташованої по вул. Селезньова, 101  з балансу 
відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Краснокутська А.В.) на баланс комунального підприємства  
теплозабезпечення  (Баранівська Т.М.) первісною балансовою вартістю  
станом на 09.11.11р.  67576,00 грн., залишковою балансовою вартістю станом 
на 09.11.11р. 52235,00 грн.” , змінити та викласти в редакції: 
 

  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 
  міської ради № 657 від 16.11.2011р. „Про надання дозволу на передачу          
окотельні Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 13,        
  розташованої по вул.Селезньова, 101 з балансу відділу освіти  
  виконавчого комітету Коростенської міської ради на  
  баланс комунального підприємства теплозабезпечення” 



„ Надати  дозвіл на передачу котельні Коростенської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів  № 13, розташованої по вул. Селезньова, 101  з балансу 
відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Краснокутська А.В.) на баланс комунального підприємства 
теплозабезпечення  (Баранівська Т.М.) балансовою вартістю разом з 
обладнанням станом на 09.11.11р. 93464,00 грн.”, далі за текстом без змін. 
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