
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  14.03.2019  № проект
с. Миколаївка
Про погодження пропозиції передачі в оренду
об‘єктів водопостачання, що перебувають
у комунальній власності Миколаївської
сільської ради Сумського району

Відповідно  до  пункту  31  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  5-7  Закону  України  «Про  особливості
передачі  в  оренду  чи  концесію  об‘єктів  централізованого  водо-,
теплопостачання  і  водовідведення,  що  перебувають  у  комунальній
власності»,  розглянувши  подання  виконавчого  комітету  сільської  ради,  з
метою забезпечення належного функціонування системи водопостачання та
забезпечення населення якісними послугами з водопостачання, сільська рада
вирішила:

1. Прийняти  пропозицію  виконавчого  комітету  сільської  ради  про
передачу  в  оренду  об‘єктів  водопостачання,  що  перебувають  у
комунальній власності Миколаївської сільської ради.

2. __________________________________________________________

Про погодження проекту договору оренди об’єкту водопостачання та
водовідведення села Південне

_________________________________________________________________

 

       Розглянувши звернення Губського І.В. виконавчого директора ФОП
Коцюба  Л.О.  щодо  надання  в  оренду  об’єкту  водопостачання  та
водовідведення  села  Південне  з  метою  надання  мешканцям  с.  Південне 
платних послуг водопостачання та водовідведення, керуючись статтями 26,



60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 6, 8,
11 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у
комунальній  власності»,  рішенням  Південної  сільської  ради  «Про
затвердження  методики  розрахунку  і  використання  орендної  плати  за
користування майном територіальної  громади Південної сільської  ради» №
144-21/УІ від 31 серпня 2012 року:

1. Прийняти  пропозицію  ФОП  Коцюба  Л.О.  щодо  передачі  в  оренду
об’єкту водопостачання та водовідведення села Південне.

2. Виконкому Південної сільської ради здійснити організаційно - технічну
підготовку об’єкту оренди в порядку, визначеному законодавством,  в
30-ти денний термін.

3. Надати  в  оренду  об’єкт  водопостачання  та  водовідведення  села
Південне  без  оголошення  та  проведення  конкурсу  як  об’єкт
водопостачання  та  водовідведення,  який  обслуговує  мешканців
територіальної громади одного села терміном на 35 місяців, починаючи
з моменту укладення договору.

4. Встановити орендну плату за використання об’єкту оренди в розмірі 5
(п’яти)  відсотків  від  балансової  вартості  майна  та  надати  50
(п’ятдесяти)   % пільгу  орендареві  щодо розміру  орендної  плати  при
дотриманні наступних умов:

 Не підвищення цін на послуги протягом наступного року;

 Погодження тарифів із сільською радою;

 Проведення лабораторного аналізу питної води.

1 Погодити  проект  договору  оренди  об’єкту  водопостачання  та
водовідведення села Південне згідно з додатком .

1 Доручити  сільському  голові  укласти  договір  оренди  об’єкту
водопостачання  та  водовідведення  села  Південне  після  проведення
організаційно - технічної підготовку об’єкту оренди та надати його на
затвердження наступної сесії сільської ради.

1 Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування,
бюджету та фінансів (Ступа).

 




