
     
Довідка 

про   погодження   проєкту   рішення   «Про надання дозволу на списання 
робочого проекту та витрат капітальних інвестицій в основні засоби по 
об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж будівель 
виконавчого комітету Коростенської міської ради по вул. Грушевського, 
22 в м. Коростень, Житомирської області шляхом встановлення 
світлодіодних приладів освітлення»  з балансу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради» 
 
  
 
Проєкт рішення розроблено:  відділ бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
Виконавець: Карбовська Наталія Василівна, начальник відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету  Коростенської міської ради, 
кабінет №38 вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 4-31-21. 
 
 
Доповідає на сесії:  перший заступник міського голови – Вигівський 
Володимир Васильович. 
Доповідає на засіданнях постійних комісій:  перший заступник міського 
голови – Вигівський Володимир Васильович. 
Запросити:   
 
 
Розсилка:   відділ бухгалтерського обліку  
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                        Пояснювальна записка 
                 до проєкту рішення Коростенської міської ради 
«Про надання дозволу на списання робочого проекту та витрат 
капітальних інвестицій в основні засоби по об’єкту «Капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових мереж будівель виконавчого комітету 
Коростенської міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, 
Житомирської області шляхом встановлення світлодіодних приладів 
освітлення» з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради» 
(сьома сесія VІІІ скликання) від 19.08.2021р. 

 
 З метою зменшення обсягів витрат капітальних інвестицій в основні 
засоби, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Коростенської міської 
ради, враховуючи, що в 2018 році здійснений капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень виконавчого комітету Коростенської міської ради по вулиці 
Грушевського, 22 в м. Коростень, Житомирської області під час якого 
встановлено світлодіодні прилади освітлення, вирішено винести на розгляд 
Коростенської міської ради рішення про дозвіл на списання робочого проекту 
та витрат капітальних інвестицій в основні засоби по об’єкту «Капітальний 
ремонт внутрішньобудинкових мереж будівель виконавчого комітету 
Коростенської міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, 
Житомирської області шляхом встановлення світлодіодних приладів 
освітлення» з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради в сумі 
21 000,00 грн. 
 В зв’язку із вищевикладеним приймається проєкт  рішення «Про надання 
дозволу на списання робочого проекту та витрат капітальних інвестицій в 
основні засоби по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж 
будівель виконавчого комітету Коростенської міської ради по вул. 
Грушевського, 22 в м. Коростень, Житомирської області шляхом встановлення 
світлодіодних приладів освітлення» з балансу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради» (сьома сесія VІІІ скликання) від 19.08.2021р. 
 
 
 
 
 
           
Начальник відділу бухгалтерського обліку –  
головний бухгалтер           Наталія Карбовська 
  


