МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
від 30 липня 2013 року

РІШЕННЯ
м. Мала Виска

№ 261

Про майно спільної власності
територіальних громад
На підставі статей 43,59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна», пункту 17
постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786 «Про Методику
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 3 листопада 2011 року №123 «Про
затвердження Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати
за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району»,
виклавши пункт 15 в новій редакції:
«15. У разі коли орендодавцем майна є підприємство, організація спільної власності
територіальних громад сіл, селища , міста району, орендна плата спрямовується:
- за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім
нерухомого) - підприємству, організації;
- за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства,
організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству,
організації, 30 відсотків - до районного бюджету.
Орендна плата, що надходить до балансоутримувачів, використовується на
утримання майна у належному стані, розвиток виробництва, оновлення основних засобів,
поповнення власних обігових коштів та інші цілі, передбачені чинним законодавством
України».
2. Підприємствам, організаціям спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району привести договори оренди у відповідність з даним рішенням у
частині спрямування орендної плати.
3. Надати дозвіл директору КП „Маловисківський комунальник” укласти договори на
оренду приміщень в адміністративних будівлях, що розташовані за адресами:

а/ вул. Жовтнева, 76, м. Мала Виска, загальною площею 362,91м², які займають
відповідно:
- кабінет державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,
площею12,3 м²;
- кабінет містобудування та архітектури, площею 15,6 м².;
- кабінет начальника відділу соціального захисту сім’ї, площею 9,8 м²;
- 2 кабінети служби відділу соціального захисту сім’ї та молоді, площею 46,8 м²;
- кабінет державного адміністратора, площею 11,3м²;
- кабінет відділу ведення державного реєстру, площею 19,7 м² та коридор, площею
46,78 м²;
- кабінет директора та головного бухгалтера районного центру соціальних служб
для сім’ї та молоді, площею 11,6 м²;
- кабінет начальника відділу та спеціалістів районного центру соціальних служб для
сім’ї та молоді, площею 30.2 м² та коридор, площею 13,13 м²;
- кабінет ради Маловисківської районної організації ветеранів України, площею
22,7 м² та коридор, площею 5.9 м² ;
- офіс районної організації „Партія регіонів”, площею 18,2 м² та коридор, площею
7,22 м².
- кабінет начальника Маловисківської міжрайонної ДПІ, площею 31,8 м²;
- кабінет бухгалтерії Маловисківської міжрайонної ДПІ, площею 16,5 м², побутова
кімната, площею 11,2 м² та коридор, площею 8,91 м²;
- будівля гаража Маловисківської міської ради, площею, 33,2 м²;
- будівля гаража Маловисківської міжрайонної ДПІ, площею, 33,2 м² з підвалом,
площею 5,9 м².
б/ вул. Жовтнева 82, м. Мала Виска, загальною площею 85,0 м², які займають
відповідно:
кабінети начальника відділу культури і туризму, головного спеціаліста відділу
культури і туризму, централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму
Маловисківської райдержадміністрації.
в/ вул. Шевченка, 58, м. Мала Виска, для розміщення :
- центру надання адміністративних послуг, площею - 62,2 м²,
- комунальної установи „Маловисківський районний трудовий архів”, площею 81,15 м²;
- архівного відділу Маловисківської райдержадміністрації, площею - 39,58 м²;
- Маловисківського районного військового комісаріату.
4. 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

