
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 грудня  2019 року                                 №  453 

смт Голованівськ 
 

Про передачу комунального 

майна в оренду 

 

 З метою раціонального використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, керуючись 

пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями районної ради від 12 травня 2010 

року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району», від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику 

розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Передати в оренду майно спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району терміном з 1 січня 2020 року по 31 

грудня 2020 року та встановити орендну плату 1 грн. за 1 кв.м. в рік згідно з 

додатком 1. 

 

 2. Голові Голованівської районної ради Кучмію Б.Б. укласти договори 

оренди згідно пункту 1 даного рішення. 

 

 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       Богдан КУЧМІЙ 



        Додаток 1 

        до рішення Голованівської 

        районної ради 

        20 грудня 2019 року №453 

 

 

Перелік орендарів, яким передається в оренду майно спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

 

№ 

з/п 

Орендар Характеристика та 

адреса об’єкта оренди 

Загальна площа 

кв.м. 
1 Голованівська районна 

державна адміністрація  

Службові кабінети, 

смт.Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

584 

Гаражі 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

98 

2 Фінансове управління 

Голованівської районної 

державної адміністрації 

Службові кабінети, 

смт.Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

141 

3 Відділ агропромислового 

розвитку Голованівської 

районної державної 

адміністрації  

Службові кабінети, 

смт.Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

70 

4 Голованівська селищна 

рада 

Службові кабінети, 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

196 

5 Головне управління 

Пенсійного фонду в 

Кіровоградській області 

Службові кабінети, 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

260 

6 Голованівський районний 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Службові кабінети, 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

74 

7 Об’єднаний Трудовий архів 

селищних, сільських рад 

Голованівського району 

Службові кабінети, 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

106 

8 Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

Голованівського району 

Гараж 

смт. Голованівськ 

вул. Соборна, 48 

18 

 
 

 

 

 

 


