
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  26 квітня 2013 року        №  315 

смт. Голованівськ 

 

Про надання дозволу на передачу в оренду  

приміщень котелень загальноосвітніх  

навчальних закладів району 

 

Заслухавши та обговоривши пропозицію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту районної державної адміністрації Коломійчука М.А., про 

необхідність надання дозволу на передачу в оренду приміщення котелень 

Межирічківської ЗШ І-ІІІ ступенів, Капітанської ЗШ І-ІІІ ступенів, Свірнівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів,Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів, НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ», Наливайківської ЗШ І-ІІ ступенів, НВК «Семидубська ЗШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» та НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», з метою 

встановлення енергоефективних котлів у закладах освіти району, районна рада 

взяла до відома, що станом на 2013 рік відділ освіти, молоді та спорту 

Голованівської райдержадміністрації проводить значну роботу щодо 

забезпечення енергоефективними котлами  навчальні заклади.   

 

Відповідно до статей 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання  Закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», з метою встановлення енергоефективних котлів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

питань з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного  розвитку, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду приміщення котелень 

Межирічківської ЗШ І-ІІІ ступенів, за адресою с. Межирічка, вул. Чкалова,  5, 

Капітанської ЗШ І-ІІІ ступенів, за адресою с. Капітанка, вул. Шкільна, 1, 

Свірнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, за адресою с. Свірневе, вул. Перемоги, 23,  

Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів, за адресою с. Троянка, вул. Шкільна, 4, НВК 

«Молдовська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», за адресою с. Молдовка,  вул. Суворова, 



69, Наливайківської ЗШ І-ІІ ступенів, за адресою с. Наливайка, вул. 

Центральна, 1, НВК «Семидубська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», за адресою с. 

Семидуби, вул. Шкільна, 3 та НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ступенів - ДНЗ» за 

адресою с. Новосілка, вул. Леніна, 50, приватному підприємству «АВКУБІ» 

терміном на 25 років, з метою встановлення енергоефективних котлів. 

 

2. Встановити базову ставку орендної плати за оренду приміщень 

котелень Межирічківської ЗШ І-ІІІ ступенів, Капітанської ЗШ І-ІІІ ступенів, 

Свірнівської ЗШ І-ІІІ ступенів,Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів, НВК «Молдовська 

ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Наливайківської ЗШ І-ІІ ступенів, НВК 

«Семидубська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» та НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ступенів 

– ДНЗ» в розмірі одна гривня за один квадратний метр у місяць. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна. приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 


