
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«22» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                      № 1485 
 

 

Про продовження терміну дії 

договорів оренди приміщень 

ФАПів 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з  метою забезпечення функціонування 

фельдшерсько-акушерських пунктів селищ Вишневе, Заповідне, сіл 

Краснопілка,  Паліївка, Олександрівка, Первомайське, відповідно до Закону 

України  «Про оренду державного та комунального майна»,  Постанов 

Кабінету  Міністрів України  від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику 

розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» та 

від 27.12.2006 р. № 1846 «Про внесення змін до Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду державного майна»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально-визначеного майна нежитлових приміщень, що належить до 

комунальної власності  Маловисківської міської територіальної громади, та 

розташованого на території населених пунктів Маловисківської міської  

територіальної громади, в яких на даний час розміщуються фельдшерсько – 

акушерські пункти КНП «Маловисківський центр надання первинної 

медичної допомоги» Маловисківської міської ради в с.Краснопілка, 

с.Первомайське, с.Олександрівка, с.Паліївка, с-ще Заповідне с–ще Вишневе. 

2. Доручити міському голові укласти:  

2.1. Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  

комунальної власності  Маловисківської міської територіальної громади,від 

01 жовтня 2013 року № 2, яке розміщене на території селища Вишневе  з 

01.01. 2023 року по 31.12.2026 року  - включно; 

2.2. Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  



комунальної власності  Маловисківської міської  територіальної громади,  від 

01 жовтня 2013 року № 3, яке розміщене на території села Краснопілка 

терміном з 01.01. 2023 року по 31.12.2026 року  - включно; 

2.3. Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  

комунальної власності  Маловисківської міської територіальної громади, від 

01 жовтня 2013 року № 4, яке розміщене на території селища Заповідне  

терміном з 01.01. 2023 року по 31.12.2026 року  - включно; 

2.4 Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  

комунальної власності  Маловисківської міської територіальної громади, від 

01 вересня  2013 року № 22, яке розміщене на території с.Первомайське 

терміном з 01.01. 2023 року по 31.12.2026 року  - включно; 

2.4 Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  

комунальної власності  Маловисківської міської територіальної громади, від 

01 вересня  2013 року № 18, яке розміщене на території с.Олександрівка  

терміном з 01.01. 2023 року по 31.12.2026 року  - включно; 

2.4 Додаткову  угоду до Договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності  

Маловисківської міської територіальної громади, від 01 вересня  2013 року № 

27, яке розміщене на території с.Паліївка  терміном з 01.01. 2023 року по 

31.12.2026 року  - включно; 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства 

енергозбереження, транспорту. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Міський голова                                                                        Юрій ГУЛЬДАС 
 


