
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія  
 
Про звіт управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
про використання коштів від оренди 
та приватизації майна комунальної 
власності територіальної громади 
міста за І півріччя 2019 року 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради та висновки постійних комісій 
міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної 
громади міста за І півріччя 2019 року (додається). 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 

П Р О Е К Т 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від                      2019 року №  
 

Звіт 
про використання коштів від оренди та приватизації майна  

комунальної власності територіальної громади  
міста Олександрії за І півріччя 2019 року 

 
У І півріччі 2019 року на рахунок управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради за договорами оренди нежитлових приміщень та особистого строкового 
сервітуту надійшло коштів у сумі 1128145,03 грн, а саме: 

- за договорами особистого строкового сервітуту – 205221,13 грн; 
- за оренду нежитлових приміщень – 922923,90 грн; 
 
Протягом І півріччя 2019 року кошти, які надійшли від оренди нежитлових 

приміщень та як плата за договорами особистого строкового сервітуту, були перераховані: 
- до державного  бюджету  (ПДВ ) –  204690,98 грн;  
- до міського бюджету  –  450000,00 грн, 
у т.ч.: 
- від оренди нежитлових приміщень         –  300000,00 грн; 
- за договорами особистого строкового сервітуту  –  150000,00 грн; 
- підприємствам-балансотримачам            –  406164,78 грн,  
у т.ч.: 
- управління справами міської ради – 3536,52 грн; 
- управління культури і туризму міської ради – 29304,55 грн; 
- управління освіти, молоді та спорту міської ради, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9, ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. Горького, ЗНЗ І-ІІ ступенів №8, ОНВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17 – ліцей, 
гімназія ім. Т.Г.Шевченка, Олександрійський колегіум – 32885,14 грн; 

- КП «Дитяча міська лікарня» – 4972,80 грн;  
- КП «Центральна міська лікарня м.Олександрії»  – 15053,29 грн;  
- КП «Міська лікарня № 3» – 3527,53 грн;  
- КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» – 39587,11 грн;  
- КП «Будинок побуту» – 163202,59 грн;  
- КП «Житлогосп» (канали зв’язку) – 50786,24 грн;  
- ОСББ «Гуртожиток «Авеста» – 934,98 грн;  
- ОСББ «Шахтарочка» – 14832,48 грн;  
- КП «Олександрійська оптова база» – 47541,55 грн. 
 
У І півріччі 2019 року на рахунок управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради надійшли кошти від приватизації майна комунальної власності в розмірі 
199200,00грн. Ці кошти були перераховані наступним чином: 

- до державного бюджету  ПДВ  -  33200,00 грн.  
- до  міського  бюджету    - 166000,00 грн 
 
Кошти, що залишаються в розпорядженні управління приватизації, оренди майна та 

землі Олександрійської міської ради згідно з рішенням міської ради від 04.03.2008 № 653 
«Про Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), 
що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Олександрії», 
протягом І півріччя 2019 року використані наступним чином:  
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№ 
з/п Напрямки використання коштів Сума (грн) 

1 2 3 
1. Залишок коштів станом на 01.01.2019 13236,68 
2. Надійшло за І півріччя 2019 року 62338,40 
3. Всього використано протягом І півріччя 2019 року, у т.ч.: 57027,72 

3.1. оплата послуг сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, 
пов’язаної з відчуженням (приватизацією) та орендою майна 
(послуги експерта, рецензента, нотаріуса, програміста та послуги з 
виготовлення технічної інвентаризації, витрати на відрядження, 
судові витрати) 

28843,99 

3.2. розміщення у засобах масової інформації оголошень, пов’язаних з 
орендою та приватизацією комунального майна, підготовкою 
земельних ділянок до продажу 

6439,50 

3.3. оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт 
(видатки на зв’язок та інтернет, передплата періодичних видань, 
архівні послуги, поштові витрати, канцелярські товари та папір, 
ремонт та витратні матеріали комп’ютерної техніки, винагорода 
прибиральниці) 

21744,23 

4. Залишок коштів станом на 01.07.2019  18547,36 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 


