
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 квітня 2019 року                             №  386 

смт. Голованівськ 

 

Про надання дозволу на передачу в оренду 

нерухомого та окремого індивідуально 

визначеного майна спільної власності  

територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району 

 

 Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про публічні 

закупівлі», «Про оренду державного та комунального майна», Порядку 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, затвердженого рішення 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, затвердженої рішенням районної ради від 13 липня 

2012 року № 211,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл  Голованівському ліцею  ім. Т.Г. Шевченка  

Голованівської районної ради на  передачу в оренду оголошеному 

переможцю переговорної процедури закупівлі послуг з організації гарячого 

харчування учнів майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ, а саме частини нежитлового приміщення, площею 84,0 кв.м., що 

знаходиться за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, смт. 

Голованівськ, вул. Міклея, 5 та обладнання шкільної їдальні балансовою 

вартістю 227 000,29 грн., терміном до 31 грудня 2019 року, з орендною 

платою встановленою згідно Методики розрахунку, пропорції розподілу та 

порядок використання плати за оренду майна спільної власності 



територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженої 

рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211 в сумі 1859,51 (одна 

тисяча вісімсот п’ятдесят дев’ять) гривень 51 копійка в місяць.  

 

2. Директору Голованівського ліцею  ім. Т.Г. Шевченка  Голованівської 

районної ради   Томашевській О.Ю. укласти договір оренди зазначеного 

майна. 

 

3. 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 
 


