
                                                                                                                                     
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 12.12.2018 року № 162  

м.Кам’янка 

 

Про надання дозволу на укладання договорів 

оренди комунального майна, що належить до 

комунальної власності Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади  

 

Розглянувши заяву відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Черкаської області про надання дозволу на 

надання в оренду нерухомого майна яке належать до комунальної власностті 

міської ради  та знаходиться на балансі відділу освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 27.11.2018 року, 

керуючись ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», п.31 ст.26, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  рішенням Кам’янської міської ради від 26.10.2018 р. № 14-8 «Про 

затвердження положення про порядок надання в оренду майна комунальної 

власностті Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади», міська рада 

- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Черкаської області: 

- надати  відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації  в оренду нежитлові 

приміщення, що належить до комунальної власності Кам’янської міської ради, 

підсобні приміщення Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської міської 

ради, загальною площею 59 кв.м., розташованих за адресою м. Кам’янка, вул. 

Пушкіна, 49, з метою розміщення холодильних камер для зберігання продуктів 

харчування терміном на 1 рік; 

- надавати  фізичним та юридичним особам  в оренду нежитлові приміщення, 

що належить до комунальної власності Кам’янської міської ради, приміщення 

Кам’янської дитячої музичної школи ім. П.І. Чайковського: великий зал 

загальною площею 231,1 кв. м., та малий зал загальною площею 66,1 кв.м., 

розташованих за адресою м. Кам’янка, вул. Декабристів, 2, з метою проведення 

засідань та зборів у тимчасове (погодинне) користування; 

- надати  фізичним та юридичним особам  в оренду нежитлове приміщення, що 

належить до комунальної власності Кам’янської міської ради, приміщення 

читального залу Публічної бібліотеки, розташоване за адресою м. Кам’янка, 



вул. Л. Борисової, 4-А, з метою проведення засідань та зборів у тимчасове 

(погодинне) користування; 

2. Орендну плату за орендоване майно спрямувати на спеціальний рахунок 

відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради Черкаської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                               В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


