
                                         Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (четверта сесія VІІІ 

скликання) від 25.02.2021р. „Про включення приміщення спортивного 

залу навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія”  № 12 по             

вул. Київська, 4 в м. Коростені  до Переліку другого типу для передачі в 

оренду без проведення  аукціону” 

 

До Коростенської міської ради  надійшло звернення звернення 

Обєднання громадян хокейного клубу „Політехнік” за вх. № 206/02-13  від 

08.02.2021р. щодо включення приміщення спортивного залу навчально-

виховного комплексу комплексу „Школа-гімназія” № 12 по вул. Київська, 4 в 

м. Коростені  до Переліку другого типу для передачі в оренду без проведення  

аукціону.  

Балансоутримувачем – відділом освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради прийняте рішення щодо наміру передати 

вищезазначене майно в погодинну оренду для проведення навчально-

тренувальних занять  з хокею на траві. 

 Відповідно п.2 ст.15 Закону України „Про оренду державного та 

комунального майна” громадські обєднання фізкультурно-спортивної 

спрямованості , що є неприбутковими організаціями , внесеними до Реєстру 

неприбуткових установ мають право на передачу комунального майна в 

оренду без проведення аукціону. 

           Орендна плата буде встановлена  відповідно незалежної оцінки  та 

згідно графіку використання приміщення, погодженого з відділом освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 розрахунку встановлюється в розмірі 1 гривні на рік на підставі п.8.20  

         Матеріальні витрати міського бюджету щодо прийняття даного рішення  

відсутні. 

          

 

Заступник начальника  

управління економіки - начальник 

відділу комунальної власності                                                 С.М. Любочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Довідка 

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (четверта 

сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. „Про включення приміщення 

спортивного залу навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія”       

№ 12 по вул. Київська, 4 в м. Коростені  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; 

- відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 

ради; 

- Обєднання громадян хокейного клубу „Політехнік” . 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

 

 
 

 


