
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради ( другої сесії VIII 

скликання) від 24.12.2020 р. „Про надання дозволу відділу культури і 

туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на безоплатну 

передачу вживаної літератури з фонду централізованої бібліотечної 

системи м. Коростеня на баланс ДУ «Коростенської виправної колонії 

(№71)»” 

 

До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшов лист 

клопотання  від начальника ДУ «Коростенської виправної колонії (№71), 

полковника внутрішньої служби за вх. №1231/02-13 від 25.11.2020р. щодо 

надання дозволу на безоплатну передачу вживаної літератури з фонду 

централізованої бібліотечної системи м. Коростеня на баланс ДУ 

«Коростенської виправної колонії (№71) з метою поліпшення соціально-

виховної роботи із засудженими, яка спрямована на формування та закріплення 

у них прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного 

ставлення до праці, ведення право слухняного способу життя та культурного 

рівня, що в подальшому матиме позитивний вплив на їх поведінку після 

звільнення. 

Враховуючи лист погодження відділу культури і туризму виконавчого 

комітету Коростенської міської ради за вх. №1297/02-13 від 27.11.2020р. щодо 

безоплатної передачі вживаної літератури з фонду централізованої бібліотечної 

системи м. Коростеня на баланс ДУ «Коростенської виправної колонії (№71), 

пропоную винести на чергову сесію міської ради проєкт рішення „Про надання 

дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на безоплатну передачу вживаної літератури з фонду 

централізованої бібліотечної системи м. Коростеня на баланс ДУ 

«Коростенської виправної колонії (№71)»”. 

Відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської 

ради здійснити передачу вживаної літератури у встановленому законодавством 

порядку. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету відсутні. 

 

Заступник начальника управління 

економіки – начальник відділу  

комунальної власності                                                       Світлана ЛЮБОЧКО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Довідка 

до проєкту рішення «Про надання дозволу відділу культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на безоплатну передачу 

вживаної літератури з фонду централізованої бібліотечної системи              

м. Коростеня на баланс ДУ «Коростенської виправної колонії (№71)» 

 

Проєкт рішення розроблено: за ініціативою відділу комунальної власності 

управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, № 

тел.(04142) 4-30-31. 

 

Виконавець: Любочко Світлана Миколаївна, заступник начальника управління 

економіки - начальник відділу комунальної власності управління економіки. 

 

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; 

- відділу культурі і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

- ДУ «Коростенська виправна колонія (№71). 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

Заступник начальника управління 

економіки – начальник відділу  

комунальної власності                                                       Світлана ЛЮБОЧКО 



 


