
                                                                                                                            Проект             

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

 Р І Ш Е Н Н Я              

(сьома  (25) сесія  сьомого  скликання) 

 

від   16 серпня  2018 року  

     м. Городня 

 

Про  надання  пільги  по орендній  

платі за договорами  оренди ФАП 

 

                 Керуючись ст.25, ст. 26, ст. 60  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

бюджетом міської ради на 2018рік , затвердженим  2 (20) сесією міської ради 7 скликання  від 

25.01.2018 року,  згідно Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна  

територіальної громади Городнянської міської ради та Положення про порядок передачі в 

оренду майна комунальної власності територіальної громади Городнянської  міської  ради, 
 міська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

                  1.   Надати  пільгу  по   орендній  платі  наступним суб’єктам:  

 

- РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на 

приміщення згідно договору від 18.09.2013 року, загальною площею 42,0 м. кв. по вулиці 

Вокзальній 9,с. Вокзал-Городня і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

- РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на 

приміщення згідно договору № 64 від 26.09.2016 року по вул. Лісова, 4 с.Півнівщина, 

Городнянського району і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

- РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на 

приміщення згідно договору № 79 від 30.11.2016 року по вул.Маркова, 92, с.Дібрівне, 

Городнянського району і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

- РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на 

приміщення згідно договору № 1/62 від 15.09.2016 року по вул. Горького, 22, с.Моложава, 

Городнянського району і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

- РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на 

приміщення згідно договору № 68 від 12.06.2016 року по вул. Садова, 9, с.Полісся, 

Городнянського району і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

-РКЗ «Городянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЦРЛ на приміщення 

згідно договору № 2/63 від 15.09.2016 року по вул. Вознесенська, 32, с.Невкля, Городнянського 

району і встановити орендну плату 1(одну) грн. в рік; 

 

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально –економічного розвитку.   

 

 

                    



                    Міський  голова                                                              А.І.Богдан 

 

 


