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 Розглянувши службову записку заступника міського голови  

О.Синицького від 22.04.2021 р. №668/02-13, на виконання рішення 

Коростенської міської ради (друга сесія VІІІ скликання) від 24.12.2020 р. №54 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів нерухомого майна та 

іншого індивідуально визначеного майна із спільної власності сіл Ушомирської 

територіальної громади Коростенського району у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади в особі Коростенської міської 

ради», враховуючи рішення Ушомирської сільської ради №97 від  

22.12.2020 р. та №109 від 05.02.2021 р. щодо безоплатної передачі об’єктів 

нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного майна зі спільної 

власності власності сіл Ушомирської територіальної громади Коростенського 

району у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади, 

згідно з розпорядженням міського голови №93 від 01.03.2021 р. «Про створення 

комісії з огляду та приймання-передачі у комунальну власність Коростенської  

міської територіальної громади зі спільної власності сіл Ушомирської 

територіальної громади Коростенського району споруди поліклініки та іншого 

нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна по  

вул. Сергія Кемського, 69 у місті Коростені», керуючись ст.29, пп.1 п.а ст.30, 

ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий 

комітет Коростенської міської ради   

 

РІШАЄ: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність  

Коростенської міської територіальної громади, в особі Коростенської міської 

ради, зі спільної власності сіл Ушомирської територіальної громади 

Коростенського району споруди поліклініки та іншого нерухомого та іншого 

індивідуально визначеного майна по вул. Сергія Кемського, 69 у місті 

Коростені, що додається.  

Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність  

Коростенської міської територіальної громади зі спільної власності сіл 

Ушомирської територіальної громади Коростенського району споруди 

поліклініки та іншого нерухомого та іншого індивідуально визначеного 

майна по вул. Сергія Кемського, 69 у місті Коростені 



 2. Здійснити безоплатну передачу майна, вказаного в акті приймання-

передачі, на баланс відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 

ради та закріпити на праві оперативного управління. 

3. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради внести 

зміни до бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства України. 

 
 

Міський голова                                                   Володимир  МОСКАЛЕНКО  
 

 

 

 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Заступник міського голови 

Олександр СИНИЦЬКИЙ 

 

Начальник управління земельних  

                                                                                                                                  відносин та комунальної власності 

Світлана ЛЮБОЧКО 

 

Начальник відділу світи 

                                                                                                                                                   Алла КРАСНОКУТСЬКА 

 

Начальник відділу комунальної власності 

                                                                                                                                                                   Ганна БАБСЬКА 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розсилка до проєкту  

рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження 

акту приймання-передачі з комунальної власності територіальної громади 

Ушомирської сільської ради у комунальну власність  Коростенської міської 

територіальної громади в особі Коростенської міської ради об’єктів нерухомого 

майна та іншого індивідуально визначеного майна» 

 

 
1. Відділ комунальної власності управління земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

2. Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

3. Ушомирська сільська рада. 

 

 

 

Начальник відділу комунальної власності                                    Ганна БАБСЬКА 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


