
                                                                                                  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              

( шістнадцята  (34) сесія  сьомого  скликання) 

 

від 01 серпня  2019 року  

м. Городня 

 

Про  продовження договорів  оренди 

 

 

                 Розглянувши листи КНП «Городнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області 

допомоги  № 01-11/535 від 03.07.2019, та № 01-11/413 від 21.05.2019 року 

про продовження дії договорів оренди нежитлових приміщень, з метою 

ефективного використання комунального майна належного територіальній 

громаді Городнянської міської ради та забезпечення надходжень до міського 

бюджету,   враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, 

відповідно 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, керуючись статтею 17 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», статтями 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України»,  Городнянська міська рада 

 

                                               В І Р І Ш И Л А: 
 

1 Продовжити договори оренди нежитлових приміщень: 

1.1. КНП «Городнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області на частину 

нежитлового  приміщення с. Півнівщина, вул. Лісова, 4, загальною площею 

96 кв.м.  з 26 серпня 2019 року , строком на 2 роки 11 місяців та встановити 

орендну плату в розмірі 1,00 грн. на рік; 

1.2. КНП «Городнянський центром первинної медико-санітарної 

допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області на нежитлове 

приміщення с. Моложава,  вул. Горького, 22, загальною площею 54 кв.м.  з 

15 серпня 2019 року, строком на 2 роки 11 місяців та встановити орендну 

плату в розмірі 1,00 грн. на рік;  



1.3. КНП «Городнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області на нежитлове 

приміщення с. Невкля, вул. Вознесенська, 32, загальною площею 72,1 кв.м. з 

15  серпня 2019 року строком на 2 роки 11 місяців та встановити орендну 

плату в розмірі 1,00 грн. на рік.   

1.4. КНП «Городнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області на частину 

нежитлового приміщення с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 9, загальною 

площею 42,0 кв.м. з 18 серпня 2019 року строком на 2 роки 11 місяців та 

встановити орендну плату в розмірі 1,00 грн. на рік. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку.   

 

 

 

                    

    Секретар міської ради                                                      С.А. Більська 

 

 


