
  

Пояснювальна записка  

до проєкту рішення Коростенської міської ради (друга сесія 

 VІІІ скликання) від  24.12.2020 року «Про надання дозволу на списання 

проєктно-кошторисної документації та витрат незавершеного будівництва по 

об’єкту «Розчищення русла річки Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт» з 

балансу управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради» 
 

 

 

 

З метою зменшення обсягів витрат по об’єктах незавершеного 

будівництва, які знаходяться на балансі  управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, враховуючи, що 

роботи по об’єкту «Розчищення русла річки Уж в м. Коростень Капітальний 

ремонт», які були розпочаті в 2019 році та завершенні в 2020 році, так як даний 

об’єкт не підпадає під дію Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись  п.10 постанови КМУ від 07.06.2017 №406 «Про 

затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що 

дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає 

прийняттю в експлуатацію» було вирішено винести на розгляд Коростенської 

міської ради рішення про дозвіл на списання з балансу управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради  

витрати по об’єкту незавершеного будівництва «Розчищення русла річки Уж в 

м. Коростень Капітальний ремонт» в сумі 1988161,61грн. в тому числі балансову 

вартість  проєктно-кошторисної документації по об’єкту в сумі 139990,00 грн. 

 

 

 

   Начальник управління ЖКГ                                   Валерій МАРТИНЮК



  

Довідка  

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (друга сесія VІІІ 

скликання) від 24.12.2020 року «Про надання дозволу на списання проєктно-

кошторисної документації та витрат незавершеного будівництва по об’єкту 

«Розчищення русла річки Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт» з балансу 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 

міської ради» 

 

 

Проєкт рішення розроблено: 

Відділом по бухгалтерського обліку та контролю управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: 

Горбань Ольга Анатоліївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю - 

головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

  11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 49, тел. 4-25-38, 9-63-68 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Запросити: 

 -- 

 

Розсилка: 

-  Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 65, тел. 9-63-68. 

 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 


