
 

                                                                     

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради (тридцять четверта сесія   

VІІ скликання) від 17.10.19р. „Про  надання  дозволу комунальному     

некомерційному підприємству „Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради” на укладення з комунальним 

підприємством „Коростенська центральна міська аптека № 1” 

Коростенської міської ради  договору оренди частини  приміщення 

лікувального корпусу, розташованого по вул.М.Амосова,8 в                     

м. Коростені” 

 

 

           До відділу комунальної власності управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради подані матеріали комунального 

підприємства „Коростенська центральна міська аптека № 1” Коростенської 

міської ради щодо укладення договору оренди частини приміщення 

лікувального  корпусу,  розташованого по вул. М.Амосова,8  в  м. Коростені” 

Вищевказаною організацією приміщення  орендувалося з 2010 р.  

          Відповідно додатку № 3 „Орендні ставки за використання нерухомого 

майна територіальної громади міста Коростень” Положення „Про 

впорядкування умов оренди комунального майна в м.Коростені”  розміщення 

міських комунальних аптечних закладів, які здійснюють обслуговування  

постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС згідно постанови 

КМУ № 1303 від 17.08.98р. „Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” 

за рішенням сесії Коростенької міської ради встановлюється у розмірі 1 грн. 

в рік.        

           Матеріальні витрати міського бюджету щодо укладення договору 

оренди частини приміщення лікувального корпусу,  розташованого по         

вул. М.Амосова,8 в  м. Коростені  відсутні.    

           Пропоную прийняти вищевказане рішення. 

 

 

  

Заступник начальника  

управління економіки - начальник 

відділу комунальної власності                                                 С.М. Любочко 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                                         Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради (тридцять 

четверта сесія  VІІ скликання) від 17.10.19р. „Про  надання  дозволу 

комунальному некомерційному підприємству „Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської ради” на укладення з 

комунальним підприємством „Коростенська центральна міська аптека 

№ 1” Коростенської міської ради  договору оренди частини  приміщення 

лікувального корпусу, розташованого по вул.М.Амосова,8 в                       

м. Коростені” 

 

 

 

Проект рішення розроблено : 

                        відділом комунальної  власності    управління    економіки             

                        виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 

Виконавець:   

                         Любочко Світлана Миколаївна,   заступник    начальника  

                        управління економіки - начальник  відділу  комунальної  

                         власності управління  економіки, тел. 9-65-69 

 

Доповідає на сесії:  
                         Ясинецький        Олександр     Анатолійович,    заступник  

                         міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : 

                         Ясинецький        Олександр     Анатолійович,    заступник  

                         міського голови 

 

Запросити:      - представника комунального підприємства „Коростенська  

                             центральна міська аптека № 1” Коростенської міської ради 

 

Розсилка: 

- відділу комунальної власності  управління економіки   

                             виконавчого комітету  Коростенської міської ради; 

                      

- комунальному некомерційному підприємству 

„Коростенська   центральна міська лікарня Коростенської 

міської ради” 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

Найменування посади  (Ініціал імені,  прізвище) (Підпис, дата)   

Зауваження додаються. 

 


