
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
дванадцята сесія  VІ скликання 

  
від  09.02.2012 р. №593 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Якубовського Л.П., 

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: 
 

- Про надання згоди КП «Теплозабезпечення» на списання основних засобів 
(7 сесія    VІ скликання від 07.07.2011р № 255).  

- Про надання згоди КП «Теплозабезпечення» на списання основних засобів 
(8 сесія    VІ скликання від 26.08.2011р № 302).  

- Про надання згоди КП «Теплозабезпечення» на продаж обладнання (11 
сесія VІ   скликання від 29.12.2011р № 507).  

- Про надання згоди КП «Теплозабезпечення» на списання основних засобів 
(5 сесія    VІ скликання від 17.03.2011р № 146)  

- Про надання  дозволу КВЖРЕП №4 на списання основних засобів ( 7 сесія 
VІ скликання від 07.07.2011р. № 256).  

- Про затвердження акту обстеження технічного стану та надання дозволу                       
КВЖРЕП  № 4 на списання фундаменту житлового будинку по пров.Д.Саченка                                
в м. Коростені (11сесія VІ скликання від 29.12.2011р. № 491). 

- Про надання дозволу на передачу контейнерів для збору ТПВ з балансу   
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  у господарське відання для поповнення статутних 
капіталів комунальних виробничих житлово-ремонтних підприємств № 1, № 2, 
№ 3, № 4 та КВГП ( 11 сесія VІ скликання від 29.12.2011р № 506).  

-Про проведення конкурсу з надання житлово - комунальних послуг в м. 
Коростені ( 26 сесія V скликання від 30.09.2008р. № 16).  

-Про затвердження  протоколу постійно діючої комісії по проведенню 
конкурсу з надання житлово-комунальних послуг з управлінням житловим 



фондом комунальної власності та утримання житлових будинків і 
прибудинкових територій (28 сесія V скликання від 18.12.2008р № 28).  

-Про внесення змін до договору від 27.01.2009р. № 287 «Про надання 
послуг з управління житловим фондом комунальної власності та утримання  
житлових будинків і прибудинкових територій» укладеного на підставі 
рішення міської ради ( 28 сесія   V скликання від 18.12.2008р № 28 ( 33 сесія  V 
скликання від 04.08.2009р № 17).  

- Про надання згоди КП «Шляхово-експлуатаційна дільниця» на списання  
автомобіля ЗІЛ 431412  КО -713-01 (10 сесія VІ скликання від 24.11.2011р.                           
№ 426).  

- Про надання згоди на безкоштовне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня об’єктів вуличного освітлення по вул. 
Войкова приватного підприємства» БЕСТ-М» (11 сесія  VІ скликання від 
26.08.2011р № 302).  

- Про надання згоди КП «Водоканал» на списання основних засобів (11 
сесія VІ скликання від 29.12.2011р №493).  

- Про надання дозволу  КП «Водоканал» на відкриття кредиту на умовах 
овердрафту   ( 9 сесія  сесія VІ  від 24.11.2011р № 366). 

 - Про надання згоди КП «Водоканал» на списання основних засобів (10 
сесія VІ скликання від 24.11.2011р № 427). 

 - Про надання згоди  на безкоштовне прийняття в комунальну власність               
територіальної громади м. Коростеня пластикових водопровідних труб (5 сесія 
VІ скликання від17.03.2011р №140).  

- Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність  
територіальної   громади міста Коростеня  комбісистеми  STIHL (4 сесія  VІ 
скликання від 27.01.2011р № 94). 

- Про  внесення змін до рішення  сесії виконавчого комітету Коростенської 
міської ради та надання дозволу на передачу будівлі туалету , розташованої на 
території парку культури і відпочинку імені М.Островського у господарське 
віддання для поповнення статутного капіталу Комунальному виробничо - 
господарському підприємству  (10 сесія   VІ скликання від 24.11.2011р №431). 
- Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність     
територіальної   громади  м.Коростеня скульптур «Т.Г.Шевченка», 
«Залізничник» і бібліотечного  фонду  (6 сесія VІ скликання від 12.05.2011р № 
193) Рішення сесії виконано частково. Згідно п1.1 Скульптура «Т.Г.Шевченко» 
та скульптура  «Залізничник » передані на баланс КВГП та зроблено відповідні 
зміни в бухгалтерських книгах обліку. Зняти з контролю п.1.1. 

- Про надання згоди КВЖРЕП №1 на списання основних засобів (10 сесія    
VІ скликання від 24.11.2011р № 427).  

 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська       
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць                          


