
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про зміну графіків використання  
об’єктів оренди 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 124 
Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483,  Положення про порядок надання в 
оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади міста Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 
28 серпня 2020 року № 1010, та враховуючи подані заяви, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Змінити графік використання об’єкта оренди - нежитлового приміщення за адресою: 
м. Олександрія, просп. Соборний, 82, загальною площею 24,0 кв.м, яке перебуває на балансі 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів № 9 - 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради, яке знаходиться в оренді фізичної 
особи – підприємця Волошка Романа Сергійовича для проведення курсів англійської мови 
для учнів початкової школи, та встановити наступний графік: 

- понеділок, середа, п’ятниця з 15.00 години до 19.00 години з 01 серпня по 30 червня; 
- остання п’ятниця з 15.00 години до 16.00 години з 01 липня по 31 липня. 
 
2. Змінити графік використання об’єкта оренди - нежитлового приміщення за адресою: 

м. Олександрія, вул. Юрія Осмоловського, 3, загальною площею 532,2 кв.м, яке перебуває на 
балансі управління освіти міської ради, яке знаходиться в оренді товариства з обмеженою 
відповідальністю «УкрАгроКом» для проведення занять зі спорту, та встановити наступний 
графік: 

- вівторок з 19.30 години до 21.30 години, субота з 17.00 години до 19.00 години з 
01 жовтня по 31 травня; 

- останнього вівторка з 19.00 години до 20.00 години з 01 червня по 30 вересня. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


