ПРОЕКТ №___

Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет
Рішення
від

січня 2015 року

№
м. Знам`янка

Про надання дозволу загальноосвітнім
навчальним закладам на укладання
договорів оренди частини приміщень
Розглянувши звернення начальника відділу освіти Н. Попової про надання дозволу
загальноосвітнім навчальним закладам міста на укладання договорів оренди харчоблоків
приватними підприємцями для надання послуг з гарячого харчування учнів, приміщень
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 площею 110,9 м2 для розміщення міської
бібліотеки централізованої бібліотечної системи м. Знам’янки та площею 948,1 м 2 для
розміщення дитячої музичної школи відділу культури і туризму Знам’янського
міськвиконкому, керуючись ст. 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:
1. Надати дозвіл загальноосвітнім школам І-ІІІ ступенів № 1,3,4,6,7 (директори Н.Солонько,
О.Подвиженко, В.Лядський, Д.Полежай, Р.Корж), навчально-виховному комплексу
"Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей" (директор Ю.Сопільняк) на
укладання договорів оренди приміщень харчоблоків закладів з відповідним обладнанням
площею:
ЗШ № 1 - 50,1 м2
НВК
- 71,3 м2
ЗШ № 3 - 123,7 м2
ЗШ № 4 - 47,01 м2
ЗШ № 6 - 52,5 м2
ЗШ № 7 - 24,53 м2
з приватними підприємцями, з якими будуть укладені договори про надання послуг з
гарячого харчування учнів, з 01 лютого 2015 року по 31 січня 2016 року з орендною
платою – договірною, але не нижче розрахункової.
2. Надати дозвіл відділу освіти (начальник Н. Попова) на укладання договору оренди
приміщень з відділом культури і туризму Знам’янського міськвиконкому площею 110,9
м2 для розміщення міської бібліотеки централізованої бібліотечної системи м. Знам’янки
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та площею 948,1 м2 для розміщення дитячої музичної школи відділу культури і туризму
Знам’янського міськвиконкому на період з 01 лютого 2015 року по 31 січня 2016 року з
орендною платою 1 грн. в рік.
3. Відділу освіти (начальник Н. Попова) та директорам загальноосвітніх навчальних
закладів провести розрахунок розміру орендної плати та укласти договори оренди частин
приміщень у відповідності до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду комунального майна територіальної громади м. Знам’янки, затвердженої
рішенням Знам'янської міської ради від 07.02.2008 № 514.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти Н.Попову.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасово виконуючу обов’язки
першого заступника міського голови – начальника фінансового управління Т. Іваськів.

Міський голова

І.Крижановський

