
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 лютого  2016року               № 42 

смт. Голованівськ 

 

Про надання дозволу на передачу 

комунального майна в оренду 

 

 Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділу 3 Порядку управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району, затвердженого рішенням 

районної ради від 12 травня 2010 року № 326, Методики розрахунку, пропорції 

розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затверджено 

рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211 та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, 

управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити відділу освіти, молоді та спорту  Голованівської районної  

державної адміністрації  надавати в тимчасове платне користування протягом 1 

року АФ «Хлібороб» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл та селищ району 

- частину нежитлового приміщення Наливайківської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів (спортивний зал) загальною площею 153 кв.м., що перебуває на 

балансі відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної 

адміністрації та знаходиться за адресою: Голованівський район, с. Наливайка, 

для проведення навчально-тренувальних занять, спортивних змагань у 

позаурочний час за встановленим графіком та у порядку визначеному чинним 

законодавством. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному закладу «Голованівський центр  

 

 



первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду Територіальному 

медичному об’єднанню «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф у Кіровоградській області» нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району - частини нежитлового приміщення 

загальною площею 59,47  кв.м.,  що перебуває на балансі КЗ «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та знаходиться за адресою: 

Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Енгельса,1, терміном на 2 роки 11 

місяців. 

 

3. Надати пільгу по сплаті орендної плати, встановивши орендну плату у  

розмірі 1 (однієї) гривні за 1 кв.м. в місяць АФ «Хлібороб» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю за користування частиною нежитлового 

приміщення Наливайківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

(спортивного залу) загальною площею 153 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Голованівський район, с. Наливайка.  

 

4. Надати пільгу по сплаті орендної плати Територіальному медичному  

об’єднанню «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 

Кіровоградській області» за користування нерухомим майном спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району - частиною нежитлового 

приміщення загальною площею 59,47  кв.м., що знаходиться за адресою: 

Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Енгельса,1, встановивши орендну 

плату у розмірі 1 (однієї) гривні в рік. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю 

та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 
 


