
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

шістнадцятої сесії Коростенської міської ради VI скликання 
  
від 21.06.2012 року 

 
 

№ рішення/Назва питання 
 

746.Звіт постійної комісії Коростенської міської ради з питань гуманітарної політики,  
засобів масової інформації. 

747.Про прийняття частини видатків від  Коростенської районної ради на виконання 
делегованих державних повноважень.  
   
748.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони  навколишнього 
природного середовища на 2012 рік 
  
749.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2012 рік. 
                
750.Про  затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності. 
 
751.Про затвердження розміру збору за місця для паркування транспортних засобів на 
майданчиках для платного паркування в місті Коростені. 
 
752.Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 
території міста Коростеня.  
 
753.Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької 
діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування. 
 
754. Про затвердження ставки туристичного збору на території міста Коростеня. 
 
755.Про  включення  до  переліку  об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації  у 2012  році нежитлового   приміщення     по     вул. Мельника, 20 
 
756.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (одинадцята сесія VІ 
скликання) №  497   від  29.12.11 р.    „Про   затвердження переліку  об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації в 2012 році ” 
 
757.Про  відміну  рішення (п’ятнадцята сесія VІ скликання) № 717 від 24.05.12 р. „Про 
погодження тексту договору купівлі-продажу    нежитлового   підвального    приміщення   
по вул. Сосновського,44” 
 
758.Про   внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради (десята сесія VІ 
скликання) № 437 від 24.11.11р. 
 
759.Про надання дозволу комунальній установі „Служба охорони громадського порядку  
міста Коростеня „Яструб” на списання основних засобів  



760.Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному  підприємству № 2 на списання основних засобів. 
 
761.Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення  на списання 
основних засобів. 
 
762.Про затвердження статуту навчально-виховного комплексу  «Школа-гімназія» № 12 
м.Коростеня Житомирської області. 
 
763.Про затвердження статуту центру розвитку дитини № 17 м.Коростеня Житомирської 
області 
 
764.Про внесення змін до рішення № 662 від 24.04.2012р. «Про затвердження переліку 
об’єктів капітального та поточного ремонту міських доріг за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету у 2012 році» 
 

765.Про затвердження переліку місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації до 
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. 
 
766.Про затвердження переліку приміщень для  проведення публічних заходів ведення 
передвиборної агітації до виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. 
 
767.Про затвердження Порядку розміщення інформаційних наметів та встановлення місць 
для їх розміщення. 
768.Про план роботи  Коростенської міської ради на ІІ півріччя 2012 року. 

769.Про затвердження Положення «Про порядок встановлення розмірів та справляння 
орендної плати за земельні ділянки які перебувають у державній і комунальній власності 
та надання земельних ділянок у сервітутне землекористування в місті Коростені 
Житомирської області». 
 
770.Про визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому «Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність. 
 
771.Про припинення права короткострокової оренди гр. Вакульчук О. А. та надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову оренду ФОП Глібка В. В. 
 
772.Про припинення права короткострокової оренди ФОП Архіндеру О.А. та надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову оренду гр. Козловцеву С.О. 
 
773.Про припинення права короткострокової оренди ТОВ «Мегабудкомплекс» та надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову оренду ТОВ «Транс-АШ». 
 
774.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду ПП «Форсаж-2008». 



775.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду гр. Пісковій О. М. 
 
776.Про надання дозволу на проведення інвентаризації фактичного користування 
земельною ділянкою. 
 
777.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по зміні цільового призначення.   
 
778.Про уточнення площ земельних ділянок  та затвердження матеріалів інвентаризації. 
 
779.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову  оренду, надання дозволу на розробку технічної документації щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування земельною 
ділянкою. 
 
780.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення. 
 
781.Про перерахунок орендної плати та внесення змін до договорів оренди на земельні 
ділянки несільськогосподарського призначення. 
 
782.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 
та передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови. 
 
783.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян. 
 
784.Про  погодження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян. 
 
785.Про внесення змін до рішень. 
 
786.Про продаж фізичній особі – підприємцю Гонгалу В. С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення за адресою місто Коростень вулиця Київська, 9-З, 
на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника. 
 
787.Про надання дозволу гр. Вакульчук Л.О. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 
788.Про надання дозволу ФОП Грохольському В.М. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
 
789.Про припинення права короткострокової оренди ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню 
зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду ФОП Коробенку В.М. 
 
790.Про припинення права короткострокової оренди ТОВ гр.Власенку В.В. та надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх 



меж земельної ділянки в короткострокову оренду гр.Василіву Є.І. 
 
791.Про надання дозволу ОСББ «Коростень-Еліт» на розробку проекту поділу 
території мікрорайону (кварталу, групи будинків). 
 
792.Про запит депутата Новицької Є.І. 
 
793.Про звернення депутатів Коростенської міської ради. 
 
794. Про  надання  згоди   на  безоплатне прийняття із сфери управління Міністерства 
Оборони України до комунальної  власності територіальної  громади  міста Коростень 
майнового комплексу військового містечка № 8  (розформованої в/ч А-4602 м. 
Коростень, вул. Жовтнева, 3) 
 

 


