
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2019 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 ст.ст. 26, 52 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, у зв’язку з реорганізацією міських комунальних 
лікувально-профілактичних закладів в комунальні підприємства, враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
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, 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гуртожитку «Авеста», об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Шахтарочка», комунальних підприємств 
«Олександрійська оптова база», «Будинок побуту», «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, «Центральна міська лікарня 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради, «Дитяча міська лікарня» Олександрійської 
міської ради, «Міська лікарня № 3» 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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85% податку на додану вартість перераховується балансоутримувачам з орендної 
плати, яка надійшла на рахунок управління приватизації, оренди майна та землі міської ради:  

-  з 01.01.2019 комунальному підприємству «Будинок побуту», 
- з 10.02.2019 комунальному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Олександрія»». 
2) Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 21 грудня 2018 

року № 648 «Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових 
приміщень (будівель, споруд), що знаходяться  у комунальній власності територіальної 
громади міста Олександрії», від 01 лютого 2019 року № 667 «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 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. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова  С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


