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Про додатков1 критери та умови передач! в оренду комунального майна 
територ1ально'1 громадн м. 1змаш

Вщповщно до ст. 26 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в Украпп» 
№280/97-ВР вщ 21.05.97, Закону Украши «Про оренду державного та комунального 
майна» №157-УП вщ 03.10.2019, з метою ефективного використання об’екпв комунально! 
власносп територ1ально1 громади м. 1зма!л, Ьмашьська мюька рада

ВИР1ШИЛА:

1. При формуванш Перелшв об'егатв комунально! власносН першого та другого типу 
визначити додатков1 критери для включения об'екНв до Перелшу другого типу (об'екти, 
що передаються в оренду без проведения аукцюну):

1.1. вщповщно до абзацу 5 частини 6 статп 6 Закону Украши «Про оренду 
державного та комунального майна», об’екти, що використовуються для розмгщення:
- громадських та благодшних оргашзацш;
- закладгв з оргашзацп дозвшля д1тей та юнацтва у позаурочний час (танцювальш, 
спортивш та шнп гуртки, секцп);
- комунальних пщприемств Ьмашьсько! мюько! ради;
- банкомата та шшого обладнання банюв для обслуговування населения, торпвельних 
автомата, розмпцених на плонц до 7 кв.м;
- пщприемств, установ, оргашзацш побутового обслуговування населения;
- арх1в1в.

1.2. вщповщно до абзацу 5 частини 2 статп 18 Закону «Про оренду державного та 
комунального майна», об'екти для розмщення пщприемств, установ, оргашзацш, що 
надають сощально важлив1 послуги населению, а саме:
- щальш, буфети, кюски у закладах освпи та вшськових частинах;
- оператори телекомушкацш, яш надають послуги мобшьного зв’язку та послуги з доступу 
до штернету;
- ритуалы-п послуги.

2. Фонду комунального майна Ьмашьсько! мюько! ради пщготувати Перелжи 
першого та другого типу об’еютв комунально! власност1 територ1ально! громади м. 1зма!л, 
що пщлягають передач! в оренду.

3. Встановити, що вс1 питания з передач! в оренду об'екта комунально! власносп 
територ!ально! громади м. 1зма!л попередньо розглядае 1 погоджуе постшна комЫя 
Ьмашьсько! мюько! ради з питань комунально! власностп

4. Встановити, що ршення про продовження договор1в оренди комунального майна, 
передбачених ч.2 ст. 18 Закону Украши «Про оренду державнрр^ т а | 9^ ^ ^ |> ^ р го  мщшф>, 
приймаються фондом комунального майна Ьмашьсько! мюько! 'ради,'за' ‘гГопеЬеДшм 
погодженням постшною комЫею Ьмашьсько! мюько\ радн)х5Дп^^й/’'1^Й}^йьно1 
власносп та ознайомленням мюького голови. ! М)ЛЛ) т



5. На час ди перехщних положень Закону Украши «Про оренду державного та 
комунального майна», до затвердження в установленому порядку Кабшетом Мш1стр1в 
Украши Порядку передач! в оренду державного та комунального майна, Методики 
розрахунку орендноТ плати за державне майно та пропорцй й розподшу, фонду 
комунального майна ЬмашьськоТ мюько'].' ради здшснювати передачу комунального майна 
в оренду вцщовщно до «Порядку передач! нерухомого майна в оренду, у тому числ1 на 
конкурсних засадах, пролонгацй договор1в оренди, внесения в них змш, розгляду питань 
виконання невщ’емних пол1пшень орендованих об’ект1в комунально! власносН 1 
приймання виконаних робт>, затвердженого р1шенням 1змаГльсько'1 мюько1 ради №3217- 
VI ввд 27.09.2013 (31 зм1нами).

6. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на постшну ком1с1ю з питань 
комунально!- власносН.

А.В. Абрамченко


