МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 лютого 2013 року

№ 223

м. Мала Виска

Про надання дозволу бути орендодавцем
нежитлових приміщень для пункту
постійного базування бригади екстреної
медичної допомоги та спеціалізованого
санітарного транспорту
На підставі пункту 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законів України „Про оренду державного та комунального майна”, „Про екстрену медичну
допомогу”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786 „Про
Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу”, рішення
районної ради від 25 грудня 2012 року №212 «Про реорганізацію служби швидкої допомоги в
районі», додатку 7 рішення районної ради від 30 вересня 2011 року №119 „Про внесення змін
та доповнень до рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77 „Про управління
об”єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл директору комунального підприємства „Маловисківський комунальник”
бути орендодавцем нежитлових приміщень:
- кімнати площею 17,19 м2 з коридором площею 5,47 м2 в центральному корпусі
Маловисківської ЦРЛ для розташування бригади екстреної медичної допомоги;
- гаража Маловисківської ЦРЛ площею 28 м2 для ремонту та базування спеціалізованого
санітарного транспорту.
2. Встановити орендну плату в розмірі 1 грн. в рік, згідно пункту 10 постанови Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786 „Про Методику розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу”.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С.Сосновська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення сесії районної ради «Про оренду приміщення для
підрозділу екстреної медичної допомоги»
З метою реалізації положень Закону України «Про екстрену медичну
допомогу», виконання рішення 19 сесії шостого скликання Кіровоградської
обласної ради від 21 грудня 2012 року №422 «Про створення та забезпечення
функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги на території
області» та рішення 15 сесії шостого скликання Маловисківської районної ради
від 25.12.2012 року №2012 «Про реорганізацію служби швидкої допомоги в
районі»:
дати згоду на оренду приміщення: кімнати площею 17,19 м2 з коридором
площею 5,47 м2 в центральному корпусі Маловисківської ЦРЛ для розташування
підрозділу екстреної медичної допомоги; частини площі гаража Маловисківської
ЦРЛ площею 28 м2 для ремонту машин швидкої допомоги.
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