
Довідка 

про   погодження   проєкту   рішення   «Про затвердження передавальних  

актів Берестовецької  сільської  ради (ЄДРПОУ 04347893), Бехівської  

сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької  сільської ради 

(ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської ради  (ЄДРПОУ 04347953), 

Каленської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської 

ради  (ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської сільської ради  (ЄДРПОУ 

04347427),  Мединівської    сільської ради  (ЄДРПОУ  04348007),  

Межиріцької сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  Михайлівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  сільської ради  (ЄДРПОУ 

04348042), Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348059), 

Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 ),Сингаївської  

сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  04348148), 

Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154),Хотинівської сільської 

ради  (ЄДРПОУ 04348160), що приєднуються шляхом  реорганізації до 

Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 13576977) » 

  

 

Проєкт рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець: Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

 

 

Доповідає на сесії:   заступник міського голови -   Ясинецький Олексадр 

Анатолійович 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови -     

Ясинецький Олександр Анатолійович. 

 

Запросити:   

 

 

Розсилка:   Юридичний відділ  

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

                                        Пояснювальна записка 



                 до проєкту рішення Коростенської міської ради 

«Про затвердження передавальних  актів Берестовецької  сільської  ради 

(ЄДРПОУ 04347893), Бехівської  сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), 

Васьковицької  сільської ради (ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської 

ради  (ЄДРПОУ 04347953), Каленської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), 

Кожухівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської 

сільської ради  (ЄДРПОУ 04347427),  Мединівської    сільської ради  

(ЄДРПОУ  04348007),  Межиріцької сільської ради  (ЄДРПОУ 04348013),  

Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської  сільської 

ради (ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 

04348059), Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 ), 
Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  

сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  

04348148), Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154), 

Хотинівської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що приєднуються 

шляхом  реорганізації до Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 13576977)» 

( четверта   сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. 

 

  

             З метою прийняття  основних  засобів  та товарно – матеріальних 

цінностей, відображених в передавальних   актах у  власність Коростенської 

міської ради, що є необхідним при проведенні процедури реорганізації 

приймається проєкт    рішення Коростенської міської ради «Про затвердження 

передавальних  актів Берестовецької  сільської  ради (ЄДРПОУ 04347893), 

Бехівської  сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької  сільської ради 

(ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської ради  (ЄДРПОУ 04347953), 

Каленської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської ради  

(ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської сільської ради  (ЄДРПОУ 04347427),  

Мединівської    сільської ради  (ЄДРПОУ  04348007),  Межиріцької сільської 

ради  (ЄДРПОУ 04348013),  Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), 

Новаківської  сільської ради (ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348059), Сарновицької   сільської ради  (ЄДРПОУ  04348094 
),Сингаївської  сільської ради  (ЄДРПОУ 04346244),  Стремигородської  

сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради  (ЄДРПОУ  

04348148), Холосненської сільської ради  (ЄДРПОУ 04348154),Хотинівської 

сільської ради  (ЄДРПОУ 04348160), що приєднуються шляхом  реорганізації 

до Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 13576977)». 

           

Начальник юридичного відділу                                                         Т.Камінська  
 

 

 

 

 

 


