
                                                                                                                                  
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              

             ( двадцять перша  (39)  сесія  сьомого  скликання) 

 

від 30 січня 2020 року  

м. Городня 

 

Про договори оренди  

 

Розглянувши листи відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради № 03-12/03 від 24.01.2020 року,  відділу освіти 

Городнянської міської ради №03-12/02 від 24.01.2020 року, та КНП 

«Городнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» № 03-07/84 від 

27.01.2020 року, Першого ДПРЗ У ДСНС України в Чернігівській області, № 

03-07/91 від 27.01.2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії  

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та 

соціально-економічного розвитку, 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 25 сесії шостого скликання від 10.10.2014 року, керуючись статтями 

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

Городнянська міська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Встановити  орендну плату за оренду майна 1,00 (одну) гривню  в рік з 

урахуванням індексу інфляції за договорами оренди з 30.01.2020 року 

наступним суб’єктам: 

1.1. Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради 

Чернігівської області за оренду частини  нежитлового приміщення загальною 

площею 471,4 м.кв. за адресою: м. Городня, вул. Чумака , буд.14;  

1.2. Комунальному закладу «Городнянський міжшкільний ресурсний 

центр» Городнянської міської ради Чернігівської області за оренду частини 

нежитлового приміщення загальною площею 503,7 м.кв. за адресою: м. 

Городня вул. вул. Чумака , буд.14; 

1.3. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва Городнянської міської ради за оренду частини 

нежитлового приміщення загальною площею 27,2 м.кв. за адресою: м. Городня, 

вул. Чумака , буд.14; 



1.4. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва Городнянської міської ради за оренду частини 

нежитлового приміщення загальною площею 39,7 м.кв. за адресою: м. Городня 

вул.  Троїцька , буд. 14-а; 

1.5. КНП «Городнянському центру первинної медико-санітарної 

допомоги» на частину нежитлового приміщення загальною площею 32,00 кв. м 

за адресою  с. Володимирівка, вул. Мира, буд. 182. 

2. Продовжити договір оренди комунального майна з Першим ДПРЗ У 

ДСНС України у Чернігівській області на тих самих умовах та на той самий 

строк, та надати пільгу  встановивши орендну плату в розмірі 10,00 гривень на 

рік, з урахуванням індексу інфляції, з 13.01.2020 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та 

соціально-економічного розвитку.   

 

 

 

                    

     Міський голова                                                                                А.І. Богдан  

 


