
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

                                                         

25 січня 2016 року                                                                                            № 9     №       
 

Про надання дозволу на укладання 

договору оренди майна відділу освіти  

Пирятинської міської ради 

 

 

Розглянувши звернення відділу освіти Пирятинської міської ради щодо 

надання дозволу на укладання договору оренди майна комунальної власності 

територіальної громади Пирятинської міської ради, а саме: навчального класу 

Пирятинського ліцею, загальною площею 33,6 кв.м., розташованого за адресою: 

м. Пирятин, вул. Визволення, 2а, ФОП Бондаревському В.В. для проведення 

курсів з вивчення польської мови учнями навчальних закладів, керуючись 

статтею 9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна“, 

Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду і орендні 

ставки на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що перебуває у 

комунальній власності територіальної громади міста, затвердженою рішенням 

сорок восьмої сесії шостого скликання Пирятинської міської ради від 

26.06.2015 № 103, статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, на підставі рішення четвертої позачергової сесії 

сьомого скликання Пирятинської міської ради від 29 грудня 2015 року № 73 

„Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної  власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (закладів освіти та спорту)“, за 

погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

         

1. Розмір орендної плати встановити відповідно до Методики розрахунку 

та порядку використання плати за оренду і орендні ставки на нерухоме майно 

(будівлі, споруди, приміщення), що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії 

шостого скликання Пирятинської міської ради від 26.06.2015 № 103, на підставі 

первісно-балансової вартості орендованого майна. 

2. Відділу освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.) укласти 

договір оренди з орендарем на використання майна, що перебуває у 

комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 



громади, на праві платного його використання, згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

3. Оплату за оренду, здійснення експертизи оціночної вартості майна, 

комунальних послуг (за електроенергію, тепло- та водопостачання, 

водовідведення) здійснювати за рахунок орендаря. 

4. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення і 

застосовується до правовідносин, що виникають з моменту підписання 

договору оренди з орендарем. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Гудзь В.І.), а організацію виконання – на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ 

 


