
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  12  травня 2021 року                          № 218

Про включення теплопостачальних
пунктів (котелень закладів освіти,
культури та міської лікарні), що
перебувають у комунальній власності
Помічнянської міської ради до переліку
комунального майна, що передається
в оренду

             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»,
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від
03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного
та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, враховуючи рішення міської
ради від 07.04.2021 року № 174 «Про погодження пропозиції щодо передачі в
оренду  теплопостачальних пунктів закладів освіти, культури та міської лікарні,
що перебувають у комунальній власності Помічнянської міської ради»,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:

1. Внести до переліку майна комунальної власності Помічнянської міської
ради, що передається в оренду згідно вимог чинного законодавства, наступні
теплопостачальні пункти :

по відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради:
- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянської

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 1 ім. Героя України Березняка Є.С.,
розташоване по провулку Чехова, 2 в м. Помічна;

- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2, розташоване по вулиці Небесної
Сотні, 211 в м. Помічна;



- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 3, розташоване по вулиці Виноградна,
107 в м. Помічна;

- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянського
дошкільного навчального закладу №1 «Ясочка», розташоване по вулиці Героїв
Крут, 75 в м. Помічна;

- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянського
дошкільного навчального закладу № 2 «Ялиночка», розташоване по вулиці
Бабкевича, 2а в м. Помічна;

- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянського
дошкільного навчального закладу №3 «Капітошка», розташоване по провулку
Виноградний, 8 в м. Помічна;

- приміщення котельні з технологічним обладнанням Помічнянського
центру дитячої та юнацької творчості, розташоване по вулиці Перемоги, 74 в
м. Помічна.

по відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
Помічнянської міської ради :

- приміщення котельні з технологічним обладнанням відділу культури,
туризму молоді та спорту, розташоване по вулиці Перемоги, 89 в м. Помічна;

по комунальному некомерційному підприємству «Помічнянська міська
лікарня» Помічнянської міської ради :

- приміщення котельні з технологічним обладнанням КНП «Помічнянська
міська лікарня», розташоване по провулку Чехова, 6 в м. Помічна.

2. У випадку необхідності проведення модернізації котелень, під час
перебування їх в оренді, орендарі зобов’язані погоджувати план модернізації з
Помічнянською міською радою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою,
комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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