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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24.06.2019 № проект
с. Миколаївка
Про пропозицію щодо передачі в оренду
об’єктів водопостачання, що перебувають
в комунальній власності 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про оренду державного та комунального майна», «Про особливості передачі в
оренду об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що
перебувають  у  комунальній  власності»,  наказу  Міністерства  регіонального
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від
03.04.2012 року №150 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань
організації  конкурсу  щодо  передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  водо-,
теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності,
та  укладання  відповідних  договорів»,відповідно  до  рішення  №  11  тридцять
п’ятої сесії Миколаївської сільської ради сьомго скликання від 23.05.2019 року
«Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання від
06.1.2012 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної  діяльності  для  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних
ділянок  несільськогосподарського  призначення,  на  яких  розташовані  об’єкти
нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб та
підлягають продажу на території Миколаївської сільської ради», відповідно до
рішення  №  13  тридцять  п’ятої  сесії  Миколаївськоїсільської  ради  сьомого
скликання від 23.05.2019 року «Про порядок передачі в оренду комунального
майна  територіальної  громади  Миколаївської  сільської  ради»,  розглянувши
подання  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради,  сільська  рада
вирішила:

1. Запропонувати  до  передачі  в  оренду  об’єкти  водопостачання,  що
перебувають  в  комунальній  власності  Миколаївської  сільської  ради.
/додаток 1 додається/.



2. Доручити  виконавчому  комітету  в  строк  до  _____________  провести
організаційно  технічну  підготовку   зазначених  в  п.  1  даного  рішення
об’єктів водопостачання. 

3. Виконавчому  комітету  в  термін  до  _________________  оголосити  та
провести  конкурс  щодо  передачі  в  оренду  зазначених  в  п.  1  даного
рішення  об’єктів  водопостачання  та   визначення  надавача  послуг,  у
відповідності до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії  з
питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово  –
комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища /Костенко В.В./.

Сільський голова                                                           С.В.Самотой


