
      

                                           Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (четверта сесія VІІІ 

скликання) від 25.02.2021р. „Про включення приміщень харчоблоків 

шкільних їдалень до Переліку другого типу для передачі  в оренду без 

проведення  аукціону” 

 

        До Коростенської міської ради  надійшло звернення відділу освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо включення 

приміщень харчоблоків шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти, 

розташованих на приєднаних територіях Корорстенської міської 

територіальної громади для подальшого укладання договорів оренди з 

переможцями відкритих торгів з організації безоплатного харчування дітей, 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

Балансоутримувачем – відділом освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради – прийняте рішення щодо наміру передати 

вищезазначене майно в оренду для організації харчування школярів. 

  Відповідно до рішення Коростенської міської ради (сорок друга сесія 

VII скликання) № 1965 від 08.10.2020р. «Про врегулювання питань оренди 

майна комунальної власності територіальної громади міста Коростеня» до 

переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 

послуги населенню  віднесені суб’єкти підприємницької діяльності, які 

організовують та проводять харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи та мають право на передачу комунального майна в оренду без 

проведення аукціону. 

           Орендна плата за використання харчоблоків шкільних їдалень буде 

встановлена відповідно незалежної оцінки.  

         Матеріальні витрати міського бюджету щодо прийняття даного рішення  

відсутні. 

          

 

Заступник начальника  

управління економіки - начальник 

відділу комунальної власності                                                 С.М. Любочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Довідка 

про погодження до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(четверта сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. „Про включення 

приміщень харчоблоків шкільних їдалень 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. 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

 

 
 

 
 


