
                                                                                                                   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              

(двадцять четверта (42) сесія сьомого скликання) 

  

від 06 серпня 2020 року 

м. Городня 
 

Про  затвердження складу комісії з 

розгляду скарг та підготовки пропозицій, з  

питань оренди комунального майна. 

 

З метою забезпечення правового регулювання орендних відносин та 

ефективного використання майна комунальної власності,    керуючись Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 

року, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р.  

№483«Деякі питання оренди державного та комунального майна, статтями 

25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку,  міська рада 

 

                                               В І Р І Ш И Л А: 
 

1.Утворити комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій, з 

питань оренди комунального майна (далі – Комісія). 

2. Затвердити склад Комісії згідно додатку 1. 

3. Затвердити Положення про комісії з розгляду скарг та  підготовки 

пропозицій, з питань оренди комунального майна, згідно додатку 2.  

        4. 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 

 

 

 

 



Додаток 1 

До рішення  двадцять четвертої 

(42) сесія сьомого скликання 

від 06.08.2020 року   
 

 

С К Л А Д 

Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій, з питань оренди 

комунального майна 

 

1. Лахнеко Ігор Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

голова комісії 

 

 

 

2. Підлісна Ірина Іванівна                       -     секретар виконавчого комітету      

заступник голови комісії 

 

3. Осадча Віта Олександрівна                -     провідний спеціаліст з питань       

                                                                         комунальної власності. 

Члени комісії 

 

4.Пірак Наталія Володимирівна             -     головний бухгалтер відділу  

бухгалтерського обліку та звітності  

міської ради 

 

5.  Яценко Дмитро Васильович      - начальник юридичного відділу        

міської ради 

 

6. Яцкова Олена Юріївна                         -    начальник відділу 

                                                                         культури ,  сім’ї , молоді та спорту  

7. Смоляр Григорій Леонідович               -   начальник відділу освіти 

 

  8. Нестеренко Микола Григорович          -   начальник КП «Городнянська  

житловоексплуатаційної  дільниці» 

 Городнянської міської ради 

 

9.Крупенич Володимир Миколайович     -   начальник КП  «Городнянське                         

виробничого житлово-комунального 

господарства» Городнянської міської ради. 

 

 

 


