
Пояснювальна  записка 

до проекту  рішення  міської  ради  

«Про  продовження договорів оренди  нерухомого майна комунальної  власності  

територіальної  громади  м. Знам’янка» 

 

Проект  рішення  міської  ради  підготовлений  на  підставі  звернення голови 

Знам’янської  районної  ради С. Макаренка керівника  апарату  Знам’янської  

райдержадміністрації Слюсаренко О.О. про продовження  договорів  оренди індивідуально  

визначеного нерухомого  майна  комунальної  власності територіальної  громади  міста 

Знам’янка  за  адресою м. Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, 17. 

Знам’янська  районна  рада  орендує  індивідуально  визначене  нерухоме  майна,  що  

належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  загальною  площею  130,48 

кв. м ( в  тому  числі:  площа загального користування – 30,26 кв. м, кімнати №№12(25), 

11(24), 10(23), 4(17) - 100,22  кв. м),  розташоване  за  адресою: Кіровоградська  область, м. 

Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, 17, на  другому  поверсі  адміністративної  будівлі,  

що  знаходиться  на  балансі  виконавчого  комітету  Знам’янської  міської  ради.  

 Знам’янська  районна  державна  адміністрація    орендує  індивідуально  визначене 

нерухоме  майно,  що  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  

загальною  площею  25,73 кв. м ( в  тому  числі:  площа загального користування – 4,87 кв. 

м, кімната №5 – площа 9,22  кв. м, кімната  №4 (12) – площа 11,64 кв. м),  розташоване  за  

адресою: Кіровоградська  область, м. Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, 17, на  

першому поверсі  адміністративної  будівлі,  що  знаходиться  на  балансі  виконавчого  

комітету  Знам’янської  міської  ради.  

Відповідно  до п.10  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 04.10.1995  року  

№786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу» (із  змінами) для  Знам’янської  районної  ради та  Знам’янської  районної  

державної  адміністрації  розмір  річної  орендної  плати  за  оренду нерухомого  майна  

становить  1  гривня,  як  для  бюджетних  організацій,  які  утримуються  за  рахунок  

державного  бюджету. 

Прийняття  даного  рішення  забезпечує   здійснення самоврядних повноважень щодо 

управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Знам’янка. 

Механізм  виконання  рішення  передбачає  укладання  договорів  оренди  нерухомого  

майна,  визначеного  пунктами 1  та 2   рішення,  між виконавчим  комітетом  

Знам’янської  міської  ради  та Знамянською  районною  радою  і  Знамянською  РДА  на  

термін,  передбачений  рішенням. 

Даний проект  рішення  міської  ради оприлюднений  на  офіційному  сайті  

Знам’янської  міської  ради   07  квітня 2016  року. 

 
 
Головний  спеціаліст  відділу  економічного розвитку 

промисловості, Інфраструктури та  торгівлі          О. Грінченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

ПРОЕКТ 

____________  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від            2016 року                     №  

м. Знам`янка 

 

Про  продовження договорів оренди   

нерухомого майна комунальної  власності   

територіальної  громади  м. Знам’янка 

 

      Розглянувши звернення  голови  Знам’янської  районної  ради С. Макаренка та  

керівника  апарату  Знам’янської  районної державної адміністрації Слюсаренко О.О. про 

продовження  договорів  оренди індивідуально  визначеного нерухомого  майна  

комунальної  власності територіальної  громади  міста Знам’янка  за  адресою м. Знам’янка, 

вул. Михайла  Грушевського, 17, з  метою здійснення самоврядних повноважень щодо 

управління майном комунальної власності територіальної громади міста Знам’янка,  

керуючись ст. 26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», міська  рада 
 

Вирішила: 
 

1. Продовжити  з Знам’янською  районною  радою  договір  оренди індивідуально  

визначеного нерухомого  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  територіальної  

громади  загальною  площею  130,48 кв. м ( в  тому  числі:  площа загального користування 

– 30,26 кв. м, кімнати №№12(25), 11(24), 10(23), 4(17) - 100,22  кв. м),  розташованого  за  

адресою: Кіровоградська  область, м. Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, 17, на  

другому  поверсі  адміністративної  будівлі,  що  знаходиться  на  балансі  виконавчого  

комітету  Знам’янської  міської  ради, терміном  на ________.  

2. Продовжити  з Знам’янською  районною  державною  адміністрацією  договір  оренди 

індивідуально  визначеного нерухомого  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  

територіальної  громади  загальною  площею  25,73 кв. м ( в  тому  числі:  площа загального 

користування – 4,87 кв. м, кімната №5 – площа 9,22  кв. м, кімната  №4 (12) – площа 11,64 

кв. м),  розташованого  за  адресою: Кіровоградська  область, м. Знам’янка, вул. Михайла  

Грушевського, 17, на  першому поверсі  адміністративної  будівлі,  що  знаходиться  на  

балансі  виконавчого  комітету  Знам’янської  міської  ради, терміном  на ________.  

3. Відповідно  до п.10  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 04.10.1995  року  

№786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу» (із  змінами) встановити  для  Знам’янської  районної  ради та  Знам’янської  

районної  державної  адміністрації  розмір  річної  орендної  плати  за  оренду нерухомого  

майна   1  гривня. 

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію з питань бюджету  

та  економічного  розвитку (голова Терновий М.М.). 

 

 

Міський   голова                                                   С. Філіпенко 


