
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ 
 

        Про погодження наміру передачі в оренду майна комунальної 

власності Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на 

балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 6 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», пунктів 5, 6 Статуту Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради», затвердженого рішенням Арцизької міської ради від 

20.11.2020 № 11-VIII «Про безоплатний прийом майнових прав на юридичні 
особи та майно до комунальної власності Арцизької міської ради зі спільної 

власності територіальних громад м. Арциз та сіл Арцизького району», 

розглянувши заяву генерального директора КНП «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради 
від 09.11.2021  № 2297, з метою забезпечення раціонального використання 

комунального майна та наповнення бюджету громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

        1. Погодити намір Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги Арцизької міської ради» щодо 

передачі в оренду майна комунальної власності Арцизької міської 
територіальної громади, а саме: нежитлового приміщення загальною площею 

75,0 кв.м., розташованого на I поверсі нежитлової будівлі, за адресою: с. 

Нова Іванівка, вулиця Електрична, 20. 
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 
 

    Проект рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

Аркуш погодження до проєкту рішення  

«Про погодження наміру передачі в оренду майна комунальної власності 

Арцизької міської територіальної громади, яке перебуває на балансі 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

 
 

Секретар Арцизької міської ради          

«____» ___________  2021року          ____________  Ольга   ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького 

 міського голови                                      

«____» ___________  2021року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

 

Начальник юридичного відділу             

«_____»____________   2021року     ____________  Анастасія СТАНКОВА 

 

Начальник відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

«_____»____________   2021року     ____________  Тетяна    ХАРЧЕНКО 

 

Підпис виконавця, який готував 

проект рішення: 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                             

«_____»___________  2021року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 

 

 

 


