
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 лютого 2022 року                                                               № 1268 

м. Мала Виска 

 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу  

об’єктів комунальної власності  Маловисківської  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду без проведення аукціону затвердженого  

рішенням сесії міської ради № 836 від 26.08.2021р.     

 

 

 З метою врегулювання правових, економічних та організаційних правовідносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових правовідносин між орендодавцями та 

орендарями щодо використання майна, яке перебуває в комунальній власності 

територіальної громади в особі Маловисківської міської ради та керуючись  ст.ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна, Маловисківська міська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Доповнити Перелік другого типу об’єктів комунального майна Маловисківської 

територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону, згідно з 

додатком (додається). 

2. Рішення сесії  міської ради № 1860 від 28.11.2019 р. «Про затвердження положення про 

оренду комунального майна Маловисківської ОТГ» вважати таким що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту та постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту. 
 

 

 

Міський голова            Юрій ГУЛЬДАС 

   

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради від 

24.02.2022 року № 1268 

 

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна Маловисківської територіальної 

громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назва об’єкту 

 

 

Адреса 

Цільове 

призначенн

я 

використан

ня майна 

 

 

Орендар 

 

 

Примітка 

 

17 Частина будівлі КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(Приміщення дитячої 

консультації) 

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64  

Надання 

медичної 

допомоги 

 загальна 

площа 

 150,9 кв.м 

18 Частина будівлі КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(кабінет №№10,21,22,24 

42) 

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64 

  загальна 

площа 

53,2 кв.м 

19  

Гараж  

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64 

  загальна 

площа 

94,5 кв.м 

20 Частина будівлі КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(кімната швидкої 

допомоги) 

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64 

Надання 

медичної 

допомоги 

 загальна 

площа 

15,37 кв.м.  

21 Частина будівлі КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(коридор приймального 

відділення) 

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64 

  загальна 

площа 

4,5 кв.м. 

22  

Гараж  

м. Мала Виска, 

вул. 

Шевченка, 64 

  загальна 

площа 

126 кв.м 

 

 

Секретар ради         Леся ПОСТОЛЮК 

 


