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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Проект 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    березня 2019 року       № 

 

смт Новоархангельськ 

 

Про надання згоди на укладення 

договору оренди майна спільної 

власності територіальних громад 

сіл та селища району 

 

Розглянувши представлений проект договору оренди транспортного 

засобу, керуючись статтями 43, 60  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Надати згоду на укладення договору оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл та селища району товариству з 

обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «АНТАРЕС» для виконання 

сільськогосподарських робіт терміном на 2 роки 11 місяців з дня 

підписання.  Предметом оренди є транспортний засіб – трактор колісний 

марки Т-40АМ, 1991 року випуску, заводський №480801, реєстраційний 

№08746ВА,що належить Підвисоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів ім. Т. Г. Шевченка Новоархангельської районної ради (місячна 

орендна плата без урахування індексу інфляції 475 грн.)  

               

2. Директору Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім. Т. Г. Шевченка договір оренди заключити та оформити відповідно до 

чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 

інвестиційної діяльності та приватизації. 

 

 

 

Голова районної ради     О.М. Сова 
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __ березня 2019 року       № 

 

смт Новоархангельськ 

 

Про надання згоди на передачу 

в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селища району 

 

Розглянувши представлений проект договору оренди частини 

адміністративних приміщень директором Підвисоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка, керуючись статтями 43, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити директору Підвисоцького навчально-виховного об’єднання 

надати в оренду та укласти договір оренди у відповідності з чинним 

законодавством з приватним підприємцем Абияким О.А. на частину 

приміщення гуртожитку Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г.Шевченка, загальною площею 30м2 (місячна орендна 

плата без урахування індексу інфляції 250 грн.26 коп.), для 

розміщення ветеринарної аптеки терміном на 2 роки. Контроль покласти 

на начальника відділу освіти районної державної адміністрації. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної 

діяльності та приватизації. 

 

 

 

Голова районної ради     О.М.Сова 
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від____березня 2019 року       № 

смт Новоархангельськ 

 

Про надання згоди на передачу 

в оренду майна спільної власності  

територіальних громад сіл та селища району  

 

Розглянувши представлені проекти договорів оренди директорами 

Новоархангельської №1 та Підвисоцької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити директору Підвисоцького навчально-виховного 

об’єднання надати в оренду та укласти договір оренди у 

відповідності з чинним законодавством з Новоархангельською філією ЦРА 

№48 ПАТ «Ліки Кіровоградщини», в особі Баришнік Л.О. на частину 

приміщення в гуртожитку Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім.Т.Г.Шевченка, загальною площею 60м²(місячна орендна плата 

без урахування індексу інфляції 533 грн.66коп.), для розміщення 

аптеки з 1 квітня 2019 року терміном на 2 роки 11 місяців. Контроль 

покласти на начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 

інвестиційної діяльності та приватизації. 

 

 

  

Голова районної ради      О.М.Сова 

 

 

 

 

 

 

 

 


