
                                          Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (четверта сесія VІІІ 

скликання) від 25.02.2021р. „ Про включення обєктів до Переліку 

другого типу для передачі в оренду без проведення  аукціону” 

 

До Коростенської міської ради  надійшло звернення відділу культури і 

туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо включення 

до Переліку об’єктів  другого типу для передачі в оренду без проведення  

аукціону приміщень, розташованих на приєднаних територіях Коростенської 

міської територіальної громади для розміщення закладів культури : 

бібліотек-філій та клубу. 

Балансоутримувачем – виконавчим комітетом Коростенської міської 

ради – прийняте рішення щодо включення об’єктів до Переліку другого типу 

та передачі в оренду. 

 Відповідно п.1 ст.15 Закону України „Про оренду державного та 

комунального майна” установи та організації, діяльність яких фінансується за 

рахунок місцевого бюджету мають право на передачу комунального майна в 

оренду без проведення аукціону. 

           Орендна плата встановлюється в розмірі 1 гривні на рік на підставі 

п.8.20 Положення „Про впорядкування умов оренди комунального майна в 

місті Коростені” затвердженого рішенням сесії Коростенської міської ради 

(35 сесії VI скликання) № 1562 від 28.08.14р., зі змінами, внесеними 

рішенням Коростенської міської ради (чотирнадцята сесія VІІ скликання) № 

666               від 18.05.17р., що не суперечить діючому законодавству.  

         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 (друга 

сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. „ Про включення обєктів 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 культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


