
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(шоста сесія VІІІ скликання) від 10.06.2021 р. «Про внесення змін до 

рішення 5 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 21.04.2016 р. 

№161 «Про затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Коростеня» 

 

 

Враховуючи зміни в структурі виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, а саме створення управління земельних відносин та комунальної 

власності, та виокремлення управління комунальної власності зі структури 

управління економіки в нове вищезазначене управління, а також створення 

Коростенської міської територіальної громади, даним проєктом рішення 

пропонується скрізь по тексту Положення «Про списання, безоплатної передачі 

майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Коростеня» словосполучення «територіальна громада міста Коростеня» та 

«територіальна громада міста» у всіх відмінках замінити словами 

«Коростенська міська територіальна громада» у відповідних відмінках, а 

словосполучення «відділ по управлінню та приватизації міської комунальної 

власності управління економіки»  – «відділ комунальної власності управління 

земельних відносин та комунальної власності», зокрема назву Положення 

викласти в новій редакції, а саме: Положення про порядок списання, 

безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності 

Коростенської міської територіальної громади. 

Матеріальні витрати міського бюджету відсутні.  

 

     

 

Начальник відділу комунальної власності                            Ганна БАБСЬКА 

управління земельних відносин та                          

комунальної власності       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради  

(шоста сесія VІІІ скликання) від 10.06.2021 р. «Про внесення змін до 

рішення 5 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 21.04.2016 р. 

№161 «Про затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Коростеня» 

 

Проєкт рішення розроблено: відділ  комунальної власності управління 

земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: Бабська Ганна Сергіївна, начальник відділу комунальної 

власності управління земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради, тел. 50630 

 

Доповідає на сесії: Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського 

голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : 

Ясинецький  Олександр Анатолійович, заступник міського голови. 

 

Запросити:    - 

 

Розсилка: 

        - управління  земельних  відносин та комунальної власності  

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 


