
Протокол № 5 
засідання постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності 
 

 
від 19.01.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 

1. Єсін І.В. 
2. Тертична Н.А. 
3. Бойко Д.В. 
4. Лінькова Л.В. 
5. Стужук В.В. 
6. Ярошевець С.В. 
7. Ковальчук В.О. 
8. Недашківський А.М. 
9. Авраменко С.А. 
10. Юхимович Ю.В. 

 
Головуючий: Єсін І.В. – голова комісії з питань бюджету, економіки та 

комунальної власності 
Взяли участь: Олексійчук О.С. – секретар міської ради, Дідус Д.О. – 

депутат міської ради 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Любочко С.М. -  заступник начальника управління економіки – начальник 
відділу комунальної власності 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1. Про затвердження передавальних актів комісій з реорганізації сільських 
рад в частині прийому-передачі об’єктів нерухомості  та іншого нерухомого 
та індивідуально визначеного майна, яке закріплене за такими об’єктами 
 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів комісій з 

реорганізації сільських рад в частині прийому-передачі 
об’єктів нерухомості  та іншого нерухомого та 
індивідуально визначеного майна, яке закріплене за 
такими об’єктами 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. Доповів, 
що зараз триває процес передачі майна сільських рад. 



Тому відповідно до законодавства  України  акти 
прийому – передачі майна  сільських рад  (18) до 
Коростенської міської ради  повинні бути затверджені і 
схвалені  бюджетною комісією та Коростенською 
міською радою (сесією) 

ВИСТУПИЛИ: Любочко С.М. - заступник начальника управління 
економіки – начальник відділу комунальної власності. 
Розповіла про процедуру  та особливості  передачі 
рухомого та нерухомого майна сільських рад, які 
ввійшли до Коростенської громади 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету винести на сесію 
міської ради питання передачі актів комісії з 
реорганізації  сільських рад  в частині прийому –передачі 
об’єктів нерухомості (рекомендація додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 9 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В.  вніс пропозицію провести позачергову 

сесію Коростенської міської ради, з питань зниження 
тарифів на теплову енергію та воду. 
Недашківський А.М. пітримав пропозицію Ярошевця 
С.В. про проведення позачергової сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома озвучені пропозиції ПП «Слуга Народу» 

 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань бюджету, економіки  
та комунальної власності                                                І.В.Єсін 
 
 
Секретар постійної комісії  
з питань бюджету, економіки  
та комунальної власності                                               Н.А.Тертична 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

комісія з питань бюджету, економіки та комунальної власності 
 

 
м.Коростень, вул.Грушевського,22,  тел. (04142) 9-63-16, E-mail: korosten_rada@rada-kor.gov.ua 

 
ВИСНОВОК 

 
від 19.01.2021року 
 
Про затвердження передавальних актів комісій  
з реорганізації сільських рад в частині прийому-передачі  
об’єктів нерухомості  та іншого нерухомого та  
індивідуально визначеного майна, яке закріплене  
за такими об’єктами  
 

 
Заслухавши доповідь заступника міського голови Ясинецького О.А., з 

метою забезпечення своєчасного  фінансування витрат на утримання об’єктів 
соціальної інфраструктури, які увійшли до складу новоствореної 
Коростенської міської територіальної громади, керуючись  Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій» № 1009-IX  від 17.11.2020р., комісія 
рекомендує: 

1.Винести на розгляд виконавчого комітету Коростенської міської ради 
20.01.21р. проєкти рішень  про затвердження передавальних актів комісій з  
реорганізації 18 сільських рад в частині прийому-передачі об’єктів 
нерухомості іншого нерухомого та індивідуально визначеного майна, яке 
закріплене за такими об’єктами. 

2.Відділу комунальної власності управління економіки підготувати 
відповідний проєкт рішення на чергову 4 сесію Коростенської міської ради 
VIII  скликання 25.02.21р. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                   Ігор ЄСІН 
 


