
         

                                                                     
 
                                                                  

                                       РІШЕННЯ 
сорок шоста  сесія VІ скликання 

 
   від  24.09.2015 р. № 2017 

 
 
Про   надання   дозволу  відділу   освіти   виконавчого  
комітету   Коростенської   міської  ради на  укладення  
з Комбінатом громадського харчування Коростенської 
райспоживспілки договорів оренди приміщень шкільних   
їдалень загальноосвітніх шкіл міста  
       
 
           Розглянувши лист Комбінату громадського харчування Коростенської 
райспоживспілки за вх. № 1028/02-13 від 22.09.15р. та лист-погодження  
відділу  освіти   виконавчого  комітету  Коростенської   міської  ради            
від 22.09.15р. № 734 про укладання договорів оренди приміщень шкільних 
їдалень загальноосвітніх шкіл міста, Положення „Про впорядкування 
комунального  майна в місті Коростені”, керуючись п.51 ч.1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада, 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати дозвіл відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради (Краснокутська А.В.) на укладення з Комбінатом громадського 
харчування Коростенської райспоживспілки договорів оренди  приміщень 
харчових блоків для організації харчування школярів, з орендною платою 
одна гривня в рік та подальшою її індексацією: 
1.1. їдальні-роздавальні   загальною   площею 134,0 кв.м.,   розташованої   в  
ЗОШ  № 1    по вул. Котовського,24; 
1.2. їдальні № 18 загальною площею 500,0 кв.м., розташованої в ЗОШ № 2                             
по вул. 1 Травня,2. 
2. У разі, якщо на момент закінчення дії договорів оренди буде визначено 
новий термін поставки за результатом конкурсних торгів послуги щодо 
забезпечення харчування школярів за контрактом, надати дозвіл відділу  
освіти  виконавчого комітету    Коростенської міської  ради на пролонгування 
(продовження) договорів оренди приміщень харчових блоків на новий 
визначений термін харчування школярів і на тих самих умовах.  
 
 



3. Контроль за експлуатацією об’єктів, їх цільового використання та виконання 
умов    договорів оренди покласти на  балансоутримувача. 
4. Договори оренди  підлягають реєстрації у відділі по управлінню та 
приватизації міської   комунальної   власності    управління   економіки    
виконавчого   комітету    Коростенської  міської ради у десятиденний  термін 
після прийняття рішення. 
5. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на постійну комісію  міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної  власності,  заступника  
міського  голови  Ясинецького О.А. 
 
 
Міський голова                                                            В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                            О. Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                            О. Дзига 
 
Начальник  фінансового управління                                             Л.Щербанюк 
 
Начальник управління економіки                                                  О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                                 В. Рибкін 
економіки        
                 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


