
Довідка погодження проєкту рішення 

«Про припинення дії рішення від 25.02.2021 року №193 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади» та прийняття нового рішення 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади та прийняття їх до сфери управління» 

 

Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

Виконавець: Краснокутська Алла Володимирівна, начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця Грушевського, 66, 

місто Коростень, тел. 9-61-91. 

Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 

Петрович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 

Синицький Олександр Петрович. 

Запросити: заступника начальника відділу освіти Кагукіну Ірину 

Миколаївну  

 

Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення 

Про припинення дії рішення від 25.02.2021 року №193 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади» та прийняття нового рішення 

«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 

територіальної громади та прийняття їх до сфери управління» 

 

      

           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про передачу об'єктів права 

державної та комунальної власності», на виконання рішень Коростенської 

міської ради від 10.12.2020 року №16 «Про початок реорганізації 

Берестовецької, Бехівської, Васьковицької, Дідковицької, Каленської, 

Кожухівської, Малозубівщинської, Мединівської, Межиріцької, Михайлівської, 

Новаківської, Обиходівської, Сарновицької, Сингаївської, Стремигородської, 

Ходаківської, Холосненської, Хотинівської сільських рад шляхом приєднання 

до Коростенської міської ради», від 10.12.2020р. №19 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття закладів загальної середньої освіти району та майна зі 

спільної власності сіл Коростенського району у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади в особі Коростенської міської 

ради», з метою здійснення державної реєстрації зміни засновника закладів 

освіти, необхідно відмінити дію рішення від 25.02.2021 року №193 «Про зміну 

засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної громади»,  яке 

не містить пункту про прийняття закладів освіти до сфери управління 

Коростенської міської ради, необхідного для здійснення державної реєстрації 

зміни засновника закладів освіти та прийняти нове рішення.  

 

 

 

           

Начальник  відділу освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради                       

                                                                                            Алла  КРАСНОКУТСЬКА 


