
                                             Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (сорокова сесія VІІ 

скликання) від 27.08.2020р. « Про включення  о б’єктів оренди до 

Переліку другого типу  для передачі в оренду без проведення  аукціону « 
 

Враховуючи нові підходи передачі в оренду  державного та 

комунального майна згідно нового Закону України  « Про оренду державного 

та комунального майна»,  прийнятого Верховною Радою  України 03 жовтня 

2019 року та введеного в дію з 01 лютого 2020 року, враховуючи  вимоги 

Порядку передачі  в оренду державного та комунального майна, схваленого 

КМУ 03 червня 2020 року та який набув чинності 16 червня 2020 року, з 

метою забезпечення виборчого процесу по організації та проведенню 

чергових місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, та для 

врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних 

з передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та 

орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в 

комунальній власності територіальної громади в особі  Коростенської  

міської ради є потреба у винесенні на чергову сесію міської ради питання про 

включення до  Переліку другого  типу об’єкти комунальної, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону для забезпечення виборчого 

процесу. 

Перелік приміщень комунальної власності, в яких планується 

розміщення виборчих дільниць та які перебувають в користуванні на праві 

оперативного управління та господарського віддання додається. 

         Матеріальні витрати міського бюджету щодо прийняття даного рішення  

відсутні. 

         Прошу розглянути рішення як невідкладне, в зв’язку з початком  

виборчого процесу з 05 вересня 2020 року, а наступне засідання  сесії міської 

ради очікується пізніше. 

 

 

 

Заступник начальника  

управління економіки - начальник 

відділу комунальної власності                                                 С.М. Любочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Довідка 



про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (тридцять 

восьма сесія VІІ скликання) від 16.04.2020р. . « Про включення  о б’єктів 

оренди до Переліку другого типу  для передачі в оренду без проведення  

аукціону « 
 

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:    -  
 

 

Розсилка: 

-    відділу  комунальної власності управління економіки  

                              виконавчого   комітету  Коростенської міської ради; 

 

                                

 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


