
      

     
 

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 вересня 2014 року         № 452 

смт. Голованівськ 
 

Про надання дозволу на передачу в оренду 

майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району 

 

 Відповідно до статей 43, 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 2,10 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», з метою 

забезпечення безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників  

до загальноосвітніх навчальних закладів району та ефективного 

використання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти Голованівської районної державної 

адміністрації на передачу в оренду майна спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл району, яке знаходиться на балансі відділу освіти 

районної державної адміністрації, а саме:  

- шкільний автобус марки ГАЗ 322132-418, державний номер ВА 1756 

АО, 2008 року випуску Шепилівській сільській раді; 

- шкільний автобус марки БАЗ А079, державний номер ВА 6993 ВА, 

2012 року випуску Пушківській сільській раді ; 

- шкільний автобус марки БАЗ А079, державний номер ВА 4175 АХ, 

2011 року випуску Лебединській сільській раді; 

 

 



- шкільний автобус марки БАЗ А079, державний номер ВА 6992 ВА, 

2012 року випуску Розкішненській сільській раді; 

- шкільний автобус марки ЧАЗ АО74.01, державний номер ВА 1754 АА, 

2008 року випуску Перегонівській сільській раді; 

-  шкільний автобус марки КАВЗ 397652, державний номер ВА 6109 АА, 

2004 року випуску Перегонівській сільській раді; 

- шкільний автобус марки ПАЗ 32054, державний номер ВА 1030, АХ 

2010 року випуску Молдовській сільській раді; 

- шкільний автобус марки ПАЗ 3205, державний номер ВА 7866 ВВ, 

2013 року випуску Побузькій селищній раді. 

 

2. Встановити базову ставку орендної плати за оренду вказаних шкільних 

автобусів у розмірі 1 гривня в рік. 

 

3. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації при 

укладанні договорів оренди відділом освіти районної державної адміністрації 

з Перегонівською, Лебединською, Пушківською, Молдовською, 

Розкішненською, Шепилівською сільськими радами та Побузькою селищною 

радою вказати всі істотні умови, передбачені чинним законодавством. 

 

4. 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 


