МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19 лютого 2019 року

м. Мала Виска

№ 349

Про надання дозволу на продовження терміну
дії договорів оренди нерухомого майна
Відповідно пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", розділу 3 додатку 6 рішення районної ради від 16 березня
2007 року №77 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ і міст району” (із змінами), розглянувши листи відділу освіти, молоді та спорту
Маловисківської районної державної адміністрації від 09 січня 2019 року № 01-12/3/6,
територіального медичного об'єднання «Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф у Кіровоградській області» від 30 січня 2019 року № 91, комунального підприємства
«Маловисківський комунальник» від 01 лютого 2019 року № 16 та з метою ефективного
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл директору КП «Маловисківський комунальник» на продовження на тих
самих умовах і на той самий термін дії договорів оренди нерухомого майна (далі – договір):
- договір від 03 квітня 2013 року № 4, що укладений з територіальним медичним
об'єднанням «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській
області»;
- договір від 05 травня 2015 року № 1, що укладений з Маловисківською районною
радою;
- договір від 05 травня 2015 року № 21, що укладений з Маловисківською районною
державною адміністрацією;
- договір від 19 квітня 2016 року № 2, що укладений з відділом агропромислового
розвитку Маловисківської районної державної адміністрації;
- договір від 25 квітня 2016 року № 3, що укладений з відділом освіти, молоді та спорту
Маловисківської районної державної адміністрації;
- договір від 30 квітня 2016 року № 4, що укладений з фізичною особою підприємцем
Філіпенком І.І.;
- договір від 22 травня 2016 року № 6, що укладений з адвокатом Неверчаком Є.Б.;
- договір від 22 травня 2016 року № 5, що укладений з фізичною особою підприємцем
Малашенком В.М.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.
Голова районної ради

С.Сосновська

