
       

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення 5 сесії VІІІ скликання від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до 

рішення 2 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 р. 

№29 «Про звільнення від сплати за оренду, комунальні послуги та 

енергоносії структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на 2021 рік»  

 

        Розглянувши службові записки заступника міського голови  

Синицького О.П. (вх. №548/02-13 від 02.04.2021 р.), начальника управління 

земельних відносин та комунальної власності Любочко С.М. (вх. №549/02-13 

від 02.04.2021 р.), звернення директора Центру позашкільної освіти  

м. Коростень, Житомирської області Кереселідзе Т.В. (вх.№552/02-13 від 

02.04.2021 р.), директора КУ «Коростенський ЦПРПП КМР» Черняєвої С.В. 

(вх. №553/02-13 від 02.04.2021 р.), начальника відділу охорони здоров’я Зайця 

М.А. (вх.573/02-13 від 07.04.2021 р.) про звільнення від сплати за оренду, 

комунальні послуги та енергоносії новостворених структурних підрозділів 

виконавчого комітету Коростенської міської ради (управління земельних 

відносин та комунальної  власності)  та  тих, які переміщені з будівлі по  

вул. Грушевського, 22 в інші будівлі комунальної власності (відділ державного 

реєстру виборців та відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради) і реорганізованих комунальних установ  

Коростенської міської ради, які набули статусу юридичних осіб і розміщені в 

приміщенні по вулиці Грушевського, 66 (комунальні установи «Коростенський 

центр професійного розвитку  педагогічних працівників Коростенської міської 

ради» та «Центр дитячої та юнацької творчості», даним проєктом рішення 

пропонується внести відповідні зміни до рішення 2 сесії VIII скликання від 

24.12.2020 р. №29 «Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги 

та енергоносії структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської  

міської ради на 2021 рік». 

Перелічені структурні підрозділи та комунальні установи фінансуються з 

міського бюджету та розміщенні в будівлях комунальної власності, які 

перебувають на балансі виконавчого комітету, відділу освіти, некомерційних 

комунальних підприємств на праві оперативного управління і витрати на 

утримання таких будівель  фінансуються з міського бюджету. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується винести на чергову сесію 

міської рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії VIII скликання від 

24.12.2020 р. № 29 «Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги 

та енергоносії структурних підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  

міської ради на 2021 рік». 

Прийняття даного рішення не потребує додаткового виділення коштів  з 

міського а  бюджету, а передбачає їх перерозподіл між розпорядниками коштів 

та балансоутримувачами будівель, в яких розміщено декілька бюджетних та 

комунальних установ, витрати на утримання яких передбачаються в міському 

бюджеті.  

 



Начальник управління земельних відносин 

та комунальної власності                                                  Світлана ЛЮБОЧКО 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії 

Коростенської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 р. №29 «Про 

звільнення від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії 

структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради 

на 2021 рік» 

 

Проєкт рішення розроблено: заступник міського голови Синицький О.П., 

начальник управління земельних відносин та комунальної власності 

Любочко С.М., директор Центру позашкільної освіти м. Коростень, 

Житомирської області Кереселідзе Т.В., директор КУ «Коростенський ЦПРПП 

КМР» Черняєва С.В. 

 

Виконавець:  Любочко Світлана Миколаївна, начальник управління 

земельних відносин та комунальної власності, 43031 

 

Доповідає на сесії:  Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник 

міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  Ясинецький Олександр 

Анатолійович, заступник міського голови. 

 

Запросити: 

 

Розсилка:  

- фінансове управління; 

- управління земельних відносин та комунальної власності; 

- Центр позашкільної освіти м. Коростень; 

- КУ «Коростенський ЦПРПП КМР»; 

- відділ освіти; 

- відділ охорони здоров’я; 

- КНП «ЦПМСД» КМР; 

- виконавчий комітет. 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 


