
   

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 січня 2015 року          №  480 

смт. Голованівськ 

                                                                       

Про передачу комунального  

майна в оренду 

 

З метою раціонального використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 43, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної 

ради від  12 травня 2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ Голованівського району, а саме нежитлові приміщення, терміном з 1 

січня 2015 року по 31 грудня 2015 року та встановити орендну плату 1 грн. за 1 

кв. м. в рік згідно з додатком 1. 

 

2. Голові Голованівської районної ради Чушкіну О.І. укласти договори 

оренди  згідно пункту 1 даного рішення.  

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії 

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

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 



        Додаток 1 

        до рішення Голованівської 

        районної ради 

        від  30 січня 2015 року № 480 

 

 

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. 

Термін оренди 

1 2 3 4 5 

1. 

Головне управління 

юстиції в 

Кіровоградській 

області 

Службовий кабінет, 

смт. Голованівськ,  

вул. Леніна, 48 

12 1 рік 

2. 

Голованівська 

міжрайонна 

Державна фінансова 

інспекція 

Службові кабінети,  

смт. Голованівськ, 

вул.Леніна, 48 

77 1 рік 

3. 
КП “Архітектурно-

планування бюро” 

Службовий кабінет, 

смт. Голованівськ, 

вул. Леніна, 48 

11 1 рік 

4. Інспекція ДАБК 

Службовий кабінет, 

смт. Голованівськ, 

вул. Леніна, 48 

11 1 рік 

5. 

Рада районної 

організації ветеранів 

України 

Службовий кабінет, 

смт. Голованівськ, 

вул. Леніна, 48 

16 1 рік 

6. 

Управління 

Пенсійного фонду в 

Голованівському 

районі  

Службові кабінети, 

смт. Голованівськ, 

вул. Леніна, 48 

348 1 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


