
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про внесення змін до Положення про порядок надання   
в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд),  
що знаходяться у комунальній власності  
територіальної громади міста Олександрії 

 
Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що 
знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 04.03.2008 № 653, рішення міської ради від 
05.07.2019 № 765, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 06.03.2020 
№ 169 та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 

(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста 
Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 04 березня 2008 року № 653, та 
викласти пункт 9.1 Положення у редакції: 

«Орендна плата перераховується на рахунок управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради у строки, визначені в договорі оренди, з наступним розподілом (за 
виключенням податку на додану вартість):  

- 85% коштів перераховуються: 
* на рахунки бюджетних установ та закладів, які фінансуються з міського бюджету, 

комунального підприємства «Олександрійська оптова база», об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків «Гуртожиток «Авеста» та «Шахтарочка», комунальним 
підприємствам «Будинок побуту» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
м. Олександрія» Олександрійської міської ради, «Міська стоматологічна поліклініка» 
Олександрійської міської ради, на балансовому обліку яких знаходяться приміщення 
(будівлі, споруди); 

* до загального фонду міського бюджету для приміщень (будівель, споруд), які 
перебувають на балансовому обліку інших закладів, установ, підприємств та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків.  

- 15% коштів залишаються в розпорядженні управління приватизації, оренди майна та 
землі Олександрійської міської ради. 
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2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 05.07.2019 № 765 
«Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 
(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста 
Олександрії». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
Міський голова  Степан ЦАПЮК 


