
 

                                           Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (п’ята  сесія VІІІ 

скликання від 15.04.2021р. „Про внесення змін до рішення сесії 

Коростенської міської ради  № 49 від 24.12.20р. в частині зміни назви 

Балансоутримувача нежитлових приміщень, розташованих по  

вул. Григорія Сковороди,81 в м. Коростені”  

 

До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшло 

звернення комунальної установи «Територіальний  центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської 

територіальної громади щодо внесення змін до рішення сесії Коростенської 

міської ради (друга сесія VІІІ скликання) № 49 від 24.12.2020р. в частині 

зміни назви Балансоутримувача.  

         Рішенням Коростенської міської ради рішення  №49  від 24.12.2020р. 

«Про продовження договору оренди приміщень, розташованих по вул. 

Григорія Сковороди,81 в м.Коростені, укладеного з комунальною установою 

«Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці 

Житомирської обласної ради»  надано дозвіл на продовження договору 

оренди приміщень без проведення аукціону, як такі що надають соціально  

важливі послуги населенню.  

        Зміна назви балансоутримувача відбулася в зв’язку зі створенням 

Коростенської міської територіальної громади. 

         Матеріальні витрати міського бюджету щодо прийняття даного рішення  

відсутні. 

          

Начальнику відділу комунальної власності 

управління земельних відносин та  

комунальної власності                                                               Г. Бабська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Довідка 

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (п’ята  

сесія VІІІ скликання від 15.04.2021р. „Про внесення змін до рішення сесії 

Коростенської міської ради  № 49 від 24.12.20р. в частині зміни назви 

Балансоутримувача нежитлових приміщень, розташованих по  

вул. Григорія Сковороди,81 в м. Коростені”  

  

 

Проект рішення розроблено : 

                        Управлінням земельних відносин та комунальної власності          

                         виконавчого   комітету  Коростенської міської ради 

                   

Виконавець:   
                       Бабська Ганна Сергіївна,   начальник  відділу комунальної   

                       власності управління  земельних відносин та  комунальної    

                       власності 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: 

- Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

                             виконавчого   комітету  Коростенської міської ради; 

 

                             -   комунальній установі «Територіальний  центр соціального   

                             обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської  

                           міської територіальної громади 

 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

________________________________________________________________ 

Найменування посади       (ініціал імені, призвище)               (Підпис, дата) 

                          

 

Зауваження додаються 

 


