
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18.11.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про встановлення орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом споруд та обладнання на них комунального водопостачання 
та водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського 
району на 2021 рік

Керуючись ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування”, ч.ч. 9-10 ст.
11  Закону  України  “Про  особливості  передачі  в  оренду  об'єктів  у  сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній власності”, Положенням про порядок і умови надання пільг щодо
орендної  плати  орендарям  майна,  що  перебуває  у  комунальній  власності
Миколаївської сільської ради, затвердженим рішенням Миколаївської сільської
ради ______________ від _____, враховуючи рекомендації  постійної комісії з
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  території,  містобудування,
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,
клопотання  Лисуєнка  Віталія  Івановича  щодо  надання  пільг,  з  метою
забезпечення  населення  Миколаївської  сільської  об'єднаної  територіальної
громади  послугами  централізованого  водопостачання  та  централізованого
водовідведення,  враховуючи  важливе  значення  послуг  централізованого
водопостачання  та  централізованого  водовідведення  для  територіальної
громади, сільська рада вирішила:

1. Встановити Лисуєнко Віталію Івановичу пільги щодо орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом споруд та обладнання на
них  комунального  водопостачання  та  водовідведення  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району.

2. Визначити  орендну  плату  за  користування  цілісним  майновим
комплексом споруд та обладнання на них комунального водопостачання
та водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського
району на 2021 рік в розмірі____________



3. Сільському голові укласти додаткову угоду до договору оренди цілісного
майнового  комплексу  споруд  та  обладнання  на  них  комунального
водопостачання та водовідведення на території Миколаївської сільської
ради Сумського району  з ФОП Лисуєнко Віталієм Івановичем. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища.

       Сільський голова                   Сергій САМОТОЙ
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