
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                        Михайлівка                                  № 4 - 16/VІІІ 
 

 

Про надання дозволу на оренду нерухомого 

майна для використання місцевою 

пожежною охороною 

 
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. О.М. Торгало про 

укладання договору оренди нежитлового приміщення в с. Михайлівка по вул. 

Героїв Майдану 14а, де розміщується автомобіль місцевої пожежної охорони 

Михайлівської сільської ради, враховуючи службову записку заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ щодо 

необхідності в забезпеченні приміщенням місцевої пожежної охорони для її 

належного функціонування, на підставі висновків та рекомендацій постійної 

комісії сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інфраструктури, Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на оренду частини нежитлового приміщення будівлі 

пождепо площею 123,4 м.кв., що розташоване за адресою: с. Михайлівка 

вул.Героїв Майдану,14а терміном на 1 (один) рік для забезпечення 

функціонування місцевої пожежної охорони Михайлівської сільської ради та 

для тимчасового розміщення автомобіля місцевої пожежної охорони. 

2. Юридичному відділу виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради підготувати проєкт договору оренди нерухомого майна на частину 

нежитлового приміщення будівлі пождепо площею 123,4 м.кв., що 

розташоване за адресою: с. Михайлівка вул. Героїв Майдану,14а терміном на 1 

(один) рік з орендною платою в розмірі 3000 (три тисячі) грн. в місяць. 

3. Доручити Михайлівському сільському голові Т.А. ПЛУЖНИКУ 

укласти договір оренди частини нежитлового приміщення будівлі пождепо 

площею 123,4 м.кв. з власником гр. ТОРГАЛО Оксаною Миколаївною згідно з 

чинним законодавством. 



4. Відповідальність за використання та збереження частини нежитлового 

приміщення будівлі пождепо покласти на старшого водія місцевої пожежної 

охорони Л.Д. ЧЕРНИША. 

5. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на відділ 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради, та на постійну комісію сільської ради з 

питань бюджету, соціально - економічного розвитку та інфраструктури. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК  
 


