
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Сьома сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  07 квітня 2021 року                    №

Про погодження пропозицій щодо
передачі в оренду  теплопостачальних
пунктів закладів освіти та культури, що
перебувають у комунальній власності
Помічнянської міської ради

             Розглянувши звернення ТОВ «ЕЛЬТОП» м. Кропивницький від 06.04.2021
№ 6/04/21 щодо отримання в оренду теплових пунктів комунальної власності
Помічнянської міської ради, пропозиції відділу освіти та відділу культури,
туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради про
передачу в оренду теплопостачальних пунктів закладів освіти та культури, що
перебувають у комунальній власності Помічнянської міської ради, відповідно до
Закону України від 03.10.2019 року № 155-ІХ «Про особливості передачі в оренду
об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що
перебувають у комунальній власності», керуючись статтею 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а  :

1. Погодити пропозицію відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської
міської ради про передачу в оренду теплопостачальних пунктів закладів освіти,
що перебувають у комунальній власності Помічнянської міської ради строком на
_____ років.

2. Погодити пропозицію відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Помічнянської міської ради про передачу в оренду
теплопостачальних пунктів закладів культури, що перебувають у комунальній
власності Помічнянської міської ради строком на _____ років.

3. Начальнику відділу освіти Семашко Н.В. та начальнику відділу культури,
туризму, молоді та спорту Яценко В.В. :



- підготувати технічну документацію для передачі теплопостачальних
пунктів закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності
Помічнянської міської ради, згідно чинного законодавства;

- створити комісію по проведенню конкурсу на право отримання в оренду
вищевказаних теплопостачальних пунктів, затвердити її склад та порядок роботи;

- розробити проєкт конкурсної документації та погодити умови конкурсу з
Міністерством розвитку громад та територій України;

- забезпечити оголошення проведення конкурсу на право отримання в
оренду теплопостачальних пунктів комунальної власності Помічнянської міської
ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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