
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  02.11.2011 р.  № 645         
Про зняття з контролю рішень виконавчого 
комітету    Коростенської    міської    ради : 
№854 від 19.12.2007 р., №284 від  09.06.2010 р., 
№376 від 21.07.2010 р., №422 від  04.08.2010 р., 
№424 від 04.08.2010 р., №425 від  04.08.2010 р., 
№502 від 18.08.2010 р.,  №525 від 08.09.2010 р., 
№527 від  08.09.2010 р., №528 від 08.09.2010 р., 
№549 від  08.09.2010 р., №557 від 22.09.2010 р., 
№584 від 06.10.2010 р., №586 від  06.10.2010 р., 
№587 від 06.10.2010 р., №588 від  06.10.2010 р., 
№589 від 06.10.2010 р., №590 від  06.10.2010 р., 
№591 від 06.10.2010 р., №593 від  06.10.2010 р., 
№594 від 06.10.2010 р., №617 від  20.10.2010 р., 
№649 від 20.10.2010 р., №650 від  20.10.2010 р., 
№653 від 03.11.2010 р., №654 від  03.11.2010 р., 
№655 від 03.11.2010 р., №657 від  03.11.2010 р., 
№658 від 03.11.2010 р., №659 від  03.11.2010 р.,  
№660 від 03.11.2010 р., №685 від  17.11.2010 р., 
№713 від 08.12.2010 р., №714 від  08.12.2010 р.,  
№715 від 08.12.2010 р., №716 від  08.12.2010 р.,  
№748 від 08.12.2010 р., №751 від  08.12.2010 р., 
№757 від 22.12.2010 р., №762 від  22.12.2010 р., 
№763 від 22.12.2010 р., №765 від  22.12.2010 р., 
№768 від 22.12.2010 р., №769 від  22.12.2010 р. 
 

Розглянувши подання першого заступника міського голови                
В.В.Вигівського, заступника міського голови Дзиги О.О., заступника міського 
голови Ясинецького О.А. про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, 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. № 854 від  19.12.2007 р. „Про подальший розвиток ветеранського руху у 
сфері фізичної культури і спорту на 2008–2011 роки”. 
2. № 284 від  09.06.2010 р. „Про надання дозволу на передачу з балансу 
Коростенської центральної міської лікарні на баланси Коростенського 
комунального підприємства  „Водоканал” та комунального підприємства 
„Шляхово-експлуатаційна дільниця ” основних засобів”.  
3. № 376  від 21.07.2010р. „ Про надання дозволу Коростенському 
комунальному підприємству „Шляхово-експлуатаційна дільниця”  на  
укладення договору оренди приміщення гаража, розташованого  по  вул. І. 
Франка, 6-А в м. Коростені”. 
4. № 422 від 04.08.2010 р. „Про  надання дозволу  комунальному підприємству 
тепло забезпечення на укладення з  Коростенською міською організацією 
Партії регіонів договору короткострокового  використання нежитлового 
приміщення, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в м. Коростені”. 
5. № 424 від 04.08.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 2 на укладення з 
управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  договору оренди нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Кірова, 8 в  м. Коростені”. 
6. № 425 від 04.08.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на укладення з 
приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору короткострокового 
використання нежитлового приміщення, розташованого по вул. Південній, 12-
а в м. Коростені”. 
7.   №502  від 18.08.2010 р. „Про виділення коштів з резервного фонду 
міського бюджету ”. 
8. № 525 від 08.09.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 2 на продовження 
терміну дії договору оренди нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 
20 в м. Коростені, яке орендує громадська організація „Агенція регіонального 
розвитку”. 
9. № 527 від 08.09.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на укладення з 
приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору короткострокового 
використання нежитлового приміщення, розташованого по вул. Південній, 12 
в м. Коростені”. 
10. № 528 від 08.09.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
підприємству теплозабезпечення на укладення з Коростенською міською 
організацією Партії регіонів договору короткострокового  використання 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в м. 
Коростені”. 
11.   № 549 від 08.09.2010 р.  „Про затвердження фактичної мережі шкіл та 
дошкільних закладів на 2010-2011 навчальний рік. ” 
12.  № 557 від 22.09.2010 р. „Про затвердження фактичної мережі шкіл 
естетичного виховання на 2010-2011 навчальний рік”. 



  

13. № 584  від  06.10.2010 р. „Про виділення  підприємствами міста 
Коростенській дистанції колії  людей, техніки для боротьби із сніговими 
заметами у зимовий період 2010-2011 років”. 
14. № 586 від 06.10.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
підприємству теплозабезпечення на укладення з Коростенською міською 
організацією Партії регіонів договору короткострокового  використання 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в м. 
Коростені”. 
15. № 587 від 06.10.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на 
укладення з приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору 
короткострокового використання нежитлового приміщення, розташованого по 
вул. Південній, 12 в м. Коростені”. 
16. № 588 від 06.10.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засіданні 
конкурсної комісії  та  надання  дозволу  Коростенській  центральній  міській  
лікарні  на  укладення   з товариством з обмеженою відповідальністю  
„Первоцвіт-фарм”  договору  оренди  частини приміщення будівлі міської 
поліклініки, розташованого по вул. Грушевського, 7 в м. Коростені”. 
17. № 589 від 06.10.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу  Комунальному виробничо-
господарському підприємству на укладення з приватним підприємством 
„ТЕРРА ЦЕНТР і К” договору оренди частини нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Грушевського, 23 в м. Коростені”. 
18. № 590 від 06.10.2010 р. „Про надання дозволу на передачу з балансу 
державного комунального підприємства центральної районної аптеки № 214 
м. Коростеня на баланс Коростенської центральної міської лікарні основних 
засобів”. 
19. № 591 від 06.10.2010 р. „Про надання дозволу на передачу з балансу 
державного комунального підприємства центральної районної аптеки № 214 
м. Коростеня на баланс комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 2 основних засобів”. 
20.  №593 від 06.10.2010 р. „Про   надання   дозволу  на передачу з балансу  
відділу  освіти   виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на баланс 
комунального виробничого житлового ремонтно - експлутаційного 
підприємства  № 1 прибудови туалету Коростенської  загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів  № 3”. 
21. № 594 від 06.10.2010 р. „Про постановку на баланс управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради нежитлового приміщення по 
вул. Ш.Алейхема, 10/2”. 
22.  №617 від 20.10.2010 р.  „Про утримання автомобільних доріг і тротуарів 
міста в зимовий період 2010-2011рр.” 
23. № 649  від 20.10.2010р. „ Про надання дозволу на передачу з балансу 
підприємства Аптеки № 21 м. Коростеня на баланс управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  основних засобів”. 



  

24. № 650 від 20.10.2010 р. „Про  надання дозволу  на передачу з балансу 
державного комунального підприємства центральної районної аптеки № 214 
м. Коростеня на баланс комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 2 вбудованого нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Київській, 9 та на баланс управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  основних засобів”. 
25. № 653 від 03.11.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на 
укладення  з приватним підприємцем Максимчуком Л.Ф. договору 
короткострокового використання нежитлового приміщення, розташованого по 
вул.. Табукашвілі, 26-А в м. Коростені”. 
26. № 654 від 03.11.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на 
укладення з приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору 
короткострокового використання нежитлового приміщення, розташованого по 
вул. Південній, 12-а в м. Коростені”. 
27. № 655 від 03.11.2010 р. „Про  надання дозволу  комунальному 
підприємству тепло забезпечення на укладення з  Коростенською міською 
організацією Партії регіонів договору короткострокового  використання 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в м. 
Коростені”. 
28. № 657 від 06.10.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії  та  надання  дозволу  комунальному підприємству 
теплозабезпечення на  укладення   з ЗАТ „Київстар. Дж.Ес.Ем”  договору  
оренди  частини фундаменту димової труби і труби котельної по вул. 
Ольгинській, 4 в м. Коростені”. 
29. № 658 від 03.11.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії  та  надання  дозволу  комунальному підприємству 
теплозабезпечення на  укладення   з ЗАТ „Київстар. Дж.Ес.Ем”  договору  
оренди  частини фундаменту димової труби і труби котельної по вул. Кірова, 
88-а в м. Коростені”. 
30. № 659 від 03.11.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії  та  надання  дозволу  відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на  укладення з ГО „Клуб 
спортивного танцю „Мрія” договору  оренди  малого актового залу міського 
Будинку культури по вул. Грушевського, 3 в м. Коростені”. 
31. № 660 від 03.11.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному виробничому житловому 
ремонтно -експлуатаційному  підприємству   № 1 на  укладення з приватним 
підприємцем   Ковпанець І.І.  договору  оренди  нежитлового приміщення, 
розташованого по  вул. Мельника, 20 в м. Коростені”. 
 
 
 



  

32. № 685 від 17.11.2010 р. „Про надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно - експлуатаційному  підприємству   № 2, комунальному 
виробничому житловому ремонтно - експлуатаційному  підприємству   № 4, 
Коростенській центральній міській лікарні на  укладення з комунальним 
підприємством „Коростенська центральна міська аптека № 1 Коростенської 
міської ради” договорів  оренди  нежитлових приміщень”. 
33. № 713 від 08.12.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному виробничому житловому 
ремонтно -експлуатаційному  підприємству № 4 на  укладення з приватним 
підприємцем  Кулик Г.В.  договору оренди нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Табукашвілі, 26-а  в   м. Коростені”. 
34. № 714 від 08.12.2010 р. „Про надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на укладення з 
приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору короткострокового 
використання нежитлового приміщення, розташованого по вул. Південній, 12-
а в м. Коростені”. 
35. № 715 від 08.12.2010 р. „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на 
укладення  з приватним підприємцем Максимчуком Л.Ф. договору 
короткострокового використання нежитлового приміщення, розташованого по 
вул.. Табукашвілі, 26-А в м. Коростені”. 
36. №748 від 08.12.2010 р. „Про затвердження середнього фактичного розміру 
харчування дитини у день в дошкільних закладах міста за листопад 2010 
року”. 
37. № 716  від 08.12.2010р. „ Про надання дозволу на передачу з балансу 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  на 
баланс Комунальному виробничо-господарському підприємству автомобіля 
ВАЗ-21043”. 
38. №751  від  08.12.2010 р. „Про виділення коштів з резервного фонду 
міського бюджету ”. 
39.  №757  від 22.12.2010  р. „Про порядок фінансування видатків міського 
бюджету в 2011 році до його затвердження”. 
40. № 762 від 22.12.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному виробничому житловому 
ремонтно -експлуатаційному  підприємству № 4 на  укладення з Державним 
територіально-галузевим об’єднанням „Південно-Західна залізниця” договору 
оренди частини нежитлового приміщення  по вул. Маяковського, 105-а  в   
місті Коростені”. 
41. № 763 від 22.12.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на  укладення з благодійною 
організацією „Милосердя” договору оренди частини нежитлового приміщення 
міського Будинку культури, розташованого по вул. Грушевського, 3  в   місті 
Коростені”. 
 



  

42. № 765 від 22.12.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на  укладення з приватним підприємством 
2Лінгвістичний центр від ЕЙ до ЗЕД” договорів оренди частин нежитлових 
приміщень ДНЗ №6, № 8, № 11, № 15, розташованих  в   місті Коростені”. 
43. № 768 від 22.12.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на  укладення з благодійним фондом 
„Хлібний дім” договору оренди   читального  залу   бібліотеки-філіалу  № 1  
ім. Л.Українки,  розташованого по вул. Грушевського, 37  в   місті Коростені”. 
44. № 769 від 22.12.2010 р. „Про  надання дозволу  комунальному 
підприємству теплозабезпечення на укладення з  Коростенською міською 
організацією Партії регіонів договору короткострокового  використання 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в м. 
Коростені”. 
 
 
 
 

Міський голова                                                     В.Москаленко  
 
 

Керуючий справами виконкому                              
А. Охрімчук 

                                                             
Начальник відділу внутрішньої  

політики, оргроботи та контролю                                                
І.Пасічник-Прокопенко 

 
Начальник юридичного відділу                              

Т.Камінська 


