
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Від                                                                                              № проект 

 

Про оголошення та 

проведення конкурсу на 

право передачі в оренду 

об’єкта водопостачання та 

водовідведення 

 

  На виконання Закону України “Про особливості передачі в оренду 

об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 №2624-˅׀, 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» зі 

змінами, Миколаївська сільська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити та провести конкурс на право передачі в оренду цілісного 

майнового комплексу споруд та обладнання на них комунального 

водопостачання та водовідведення на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району  (перелік майна додається – Додаток №1), що перебуває в 

комунальній власності територіальної громади Миколаївської сільської ради 

(надалі в даному рішенні та додатках до нього – Об’єкт водопостачання та 

водовідведення). 

2. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу щодо 

передачі в оренду Об’єкта водопостачання та водовідведення (Додаток № 2). 

3. Утворити конкурсну комісію та затвердити порядок роботи конкурсної 

комісії  для проведення конкурсу щодо передачі в оренду Об’єкта 

водопостачання та водовідведення (далі – Конкурсна комісія) та затвердити її 

склад згідно з Додатком № 3, додається. 



4. Затвердити інструкцію для заявників та порядок проведення конкурсу 

згідно Додатку № 4, додається. 

5. Визначити розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі щодо 

передачі в оренду Об’єкта водопостачання та водовідведення в розмірі 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

6. Конкурсній комісії в десятиденний строк розмістити інформацію про 

оголошення конкурсу в місцевому друкованому засобі масової інформації та на 

офіційному веб-сайті Миколаївської сільської ради. 

7. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на комісію з питань  

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою території громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ 


