
 

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                          Михайлівка                               № 4 - 20/VІІІ 

 

 

Про передачу в оренду майна комунальної 

власності Михайлівської сільської ради  

 

 

Відповідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 

«Кам`янський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кам`янської районної ради від 08.02.2021 № 47/01-24 та лист Черкаського 

обасного комунального підприємства «Фармація» від 22.02.2021 № 250 про 

передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської сільської ради, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, будівництва та архітектури, Михайлівська сільська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати Комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кам`янської міської ради в 

користування на умовах оренди терміном на 1 (один) рік майно комунальної 

власності Михайлівської сільської ради: 

- частину нежитлового приміщення дитячого садка «Барвінок», площею 

58,9 м.кв., що знаходиться в с. Михайлівка по вул. Шевченка, 20, під 

розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

- нежиле приміщення, фельдшерсько-акушерський пункт, що 

знаходиться в с. Райгород по вул. Слави, 6; 

- частину нежитлового приміщення ФАП с. Ревівка, площею 52,6 м.кв., 

що знаходиться в с. Ревівка по вул. Воронкова,25; 

- будівлю ФАПу, що знаходиться в с. Ребедайлівка по                                   

вул. Кам’янська, 22; 



- частину нежитлового приміщення дитсадка «Сонечко», площею 64,5 

м.кв., що знаходиться в с. Пляківка по вул. Гагаріна,10, під розміщення 

фельдшерського пункту; 

- частину нежитлового приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, площею 187,8 м.кв., що знаходиться в с. Жаботин по                   

вул. Шкільна, 10. 

1.1. Визначити орендну плату за майно комунальної власності 

Михайлівської сільської ради, перелічене в п. 1 цього рішення, по кожному 

об’єкту окремо, на підставі Методики розрахунку орендної плати 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 

зі змінами та доповненнями, що становить 1,0 грн. в рік. 

1.2. Доручити Михайлівському сільському голові Т.А. ПЛУЖНИКУ 

укласти договори оренди на майно комунальної власності, перелічене в п. 1 

цього рішення. 

2. Виконавчому комітету Михайлівської сільської ради провести 

процедуру передачі в оренду майна комунальної власності Михайлівської 

сільської ради в користування на умовах оренди терміном на 5 (п`ять) років 

згідно законодавства України: 

- частину нежитлового приміщення дитячого садка «Барвінок», площею 

18,1 м.кв., що знаходиться в с. Михайлівка по вул. Шевченка, 20, під 

розміщення аптечного пункту; 

- частину нежитлового приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, площею 18,1 м.кв., що знаходиться в с. Жаботин по           

вул. Шкільна, 10, під розміщення аптечного пункту. 

2.1. Доручити Михайлівському сільському голові Т.А. ПЛУЖНИКУ 

укласти договори оренди на майно комунальної власності, перелічене в п. 2 

цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного середовища, будівництва та архітектури. 

 

 

Сільський голова                                                                             Тарас ПЛУЖНИК 

 


