
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2022 року №  

м. Олександрія 
 
Про продовження договору оренди 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 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, рішення міської ради від 24.12.2020 року № 43 
«Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення 
переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню», враховуючи подану 
заяву, інформацію балансоутримувача про балансову вартість та договір страхування, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Продовжити фізичній особі - підприємцю КУЗЬМЕНКУ Андрію Олександровичу 
терміном на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців термін оренди нежитлового приміщення, 
розташованого за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 82, загальною площею 
60,0 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку навчально – виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області, для проведення курсів з іноземної 
мови за графіком:  

- у період з 01 вересня по 31 травня та з 01 липня по 31 липня з понеділка по п’ятницю 
з 15.00 години до 21.00 години, та в суботу з 14.00 години до 20.0 години; 

- у період з 01 червня по 30 червня та з 01 серпня по 31 серпня одну годину на місяць 
(останній четвер місяця) з 15.00 години до 16.00 години. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.04.2022 № 184 «Про продовження договорів оренди шляхом проведення 
аукціонів». 

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 


