
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від       травня 2020 року                    №

Про намір передачі в оренду
приміщень комунальної власності
Помічнянської міської ради
по вул. Перемоги, 89
            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року
№ 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу» (зі змінами), пункту 2 статті 793 Цивільного кодексу
України та Закону України від 03.10.2019 року № 157-ІХ «Про оренду
державного та комунального майна», враховуючи рішення двадцять сьомої сесії
міської ради восьмого скликання від 15.07.2019 року № 655 «Про зняття з балансу
КНП «Помічнянська міська лікарня» приміщення поліклінічного відділення по
вул. Перемоги, 89 та передачу його на баланс відділу культури, туризму, молоді
та спорту», керуючись статтею 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а  :

1. Погодити намір відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого
комітету Помічнянської міської ради про передачу в оренду без проведення
аукціону приміщення комунальної власності Помічнянської міської ради:

- розташованого в м. Помічна по вул. Перемоги, 89, загальною площею
330 м² комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» виконавчого комітету Помічнянської міської ради терміном
на 4 роки 11 місяців.

- розташованого в м. Помічна по вул. Перемоги, 89, загальною площею
85,0 м² комунальному закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради Кіровоградської області терміном на 4 роки
11 місяців.

2. Включити вказані в пункті 1 даного рішення приміщення до  переліку
майна, яке здається в оренду без аукціону.

3. Встановити для бюджетних установ, організацій та комунальних
підприємств  охорони здоров’я Помічнянської міської ради, які утримуються за
рахунок державного та міського бюджету вартість орендної плати 1 гривня в рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.



Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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