
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 березня  2022 року                                                               № 1359 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання дозволу комунальному 

некомерційному підприємству 

«Маловисківська лікарня» на  передачу в 

оренду без проведення аукціону частини 

приміщення, що знаходиться  за адресою 

вул. Шевченка, 64 у місті Мала Виска  

 

 

 З метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна, що 

перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі Маловисківської міської 

ради, розглянувши звернення головного лікаря комунального  некомерційного  підприємства 

«Маловисківська лікарня»  (вх. № 339 від 18.02.2022 року), у  відповідності до ст.6 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України   № 630 від 28 

квітня 2021року «Про деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», 

враховуючи рішення Маловисківської міської ради від 26 серпня 2021року №835 «Про 

затвердження Положення про оренду майна Маловисківської міської територіальної громади 

та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»  та рішення  від 24 лютого 

2022 року № 268 «Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної 

власності  Маловисківської  територіальної громади, що підлягають передачі в  оренду без 

проведення аукціону», міська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду без проведення аукціону, частину приміщення 

комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня», що знаходиться 

за адресою вул. Шевченка, 64 у місті Мала Виска, Новоукраїнський район, 

Кіровоградська область, комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» терміном 4 роки 11 місяців, а саме:  

1.1 Дитяча консультація (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на І поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 150,9 кв.м; 

1.2  Кабінет  № 10 (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на ІІ поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 16,5 кв.м; 

1.3 Кабінет  № 21 (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на ІІ поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 8,5 кв.м; 

1.4 Кабінет  № 22 (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на ІІ поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 7,7 кв.м; 



1.5 Кабінет  № 24 (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на ІІ поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 8,3 кв.м; 

1.6 Кабінет  № 42 (адміністративна будівля літера «Б»), яка знаходиться на І  поверсі 

поліклінічного відділення,  загальною площею – 12,2 кв.м; 

1.7.Частину приміщення гаража №13 (адміністративна будівля літера «Е»), яка знаходиться в 

господарській частині, загальною площею – 94,5   кв.м.  

2. Надати дозвіл на передачу в оренду без проведення аукціону частину приміщення 

комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня», що знаходиться за 

адресою вул. Шевченка, 64 у місті Мала Виска, Новоукраїнський район, Кіровоградська 

область, комунальному некомерційному підприємству «Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф у Кіровоградській області КОР»  терміном 4 роки 11 місяців, а саме: 

2.1  Кімната №4  (адміністративна будівля літера «А»), яка знаходиться на І поверсі 

центрального корпусу, загальною площею – 15,37 кв.м; 

2.2 Кімната №5 – коридор, (адміністративна будівля літера «А»), яка знаходиться на І поверсі 

центрального корпусу загальною площею – 4,5 кв.м; 

2.3 Частину кімнати №20 (адміністративна будівля літера «А»), яка знаходиться  в 

підвальному приміщенні загальною площею – 24,5 кв.м.; 

2.4 Частину приміщення гаража №13 (адміністративна будівля літера «Е»), яка знаходиться в 

господарській частині, загальною площею – 126 кв.м.  

3. Визначити, що орендна плата для комунальних закладів охорони здоров’я, які 

утримуються або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, відповідно до 

Методики розрахунку орендної плати за майно Маловисківської територіальної громади, 

яке передається в оренду затвердженої рішенням сесії міської ради №835 від 

26.08.2021р.,  становить 1 (одну) гривню на рік. 

4. Головному лікарю КНП «Маловисківська лікарня» ЧУРПІЮ Костянтину Леонідовичу 

укласти договори з підприємствами, зазначені в пунктах 1, 2 даного рішення,  на 

відшкодування комунальних послуг. 

5. Доручити начальнику юридичного відділу Маловисківської міської ради ЗАХВАТИХАТІ 

Тетяні Валеріївні подати відповідні договори оренди на підпис міському голові. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

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

діяльності, етики та регламенту. 
 

 

 

Міський голова                   Юрій ГУЛЬДАС 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


