
                                                                                                                                            
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  

             
(восьма  (26) сесія  сьомого  скликання) 

 

від  18 вересня  2018 року  

м. Городня 

 

Про заключення договорів оренди 

 

                 Розглянувши листи ЛПЗ «Обласного  центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» ЧОР, Державної прикордонної служби України, Управління 

соціального захисту населення Городнянської районної державної адміністрації , 

керуючись статтями 25, 26, 60  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   

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, 

затверджені рішенням 24 сесії шостого скликання від 04.07.2014 року,  міська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

 
                  1. Заключити   договори  оренди   з наступними   суб’єктами :  

1.1. ЛПЗ «Обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР 

на приміщення гаражу загальною площею 45,1 кв.м. за адресою м. Городня, вул. 

Чумака, буд. 14, яке фінансується з обласного бюджету (бюджетна установа), 

строком на 2 роки 11 місяців.  

1.2. Державною прикордонною службою України Північне регіональне управління 

Чернігівський прикордонний загін  частини нежитлового  приміщення загальною 

площею 10 кв.м. за адресою Городнянський район, с. Сеньківка, вул. Шевченка 1, 

строком на   2 роки 11 місяців. 

1.3. Управлянням соціального захисту населення Городнянської районної державної 

адміністрації частини нежитлового приміщення загальною площею 305,2 кв. м. за 

адресою м. Городня,  вул. Троїцька , 15  до 31.12.2018 року.  

                  2. Надати  пільгу  по   орендній  платі строком на один рік наступним     

суб’єктам: 

2.1. ЛПЗ  «Обласному  центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР 

 на приміщення гаражу загальною площею 45,1 кв.м. за адресою м. Городня, вул. 

Чумака, буд. 14 та встановити орендну плату 1 (одну) грн. в рік. 

2.2. Державній прикордонній службі України Північне регіональне управління  

 Чернігівський прикордонний загін на частинунежитлового приміщення загальною 

площею 10 кв.м за адресою Городнянський район, с. Сеньківка, вул.Шевченка 1 та  

встановити плату 1 (одну) грн. в рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.   

 

 

                       Міський  голова                                                              А.І. Богдан 

 



 

                     

 


