
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(п'ятдесят перша сесія сьомого скликання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 

від 19 грудня 2019 року        № 289 

 

Про надання в оренду 

нежитлових приміщень 

та звільнення від сплати 

за комунальні послуги 

 

 

Відповідно до п. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Дозволити відділу житлово-комунального господарства міської ради (Залєський О.В.)      

надати в оренду, без проведення конкурсу на право укладання договору оренди з 

орендною платою в розмірі 1,00 грн., терміном з 01 січня 2020 року по 31 грудня 

2020 року, нежитлові приміщення за адресами:  

– м. Миргород, вул. Незалежності, 27/19, площею 50,5 м
2
 Почесному громадянину 

міста Миргород  художнику  Брикульцю В.М.; 

– м. Миргород, вул. Незалежності, 27/19, площею 26,2 м
2
 громадському об’єднанню 

соціального захисту Миргородського міського товариства “Милосердя і здоров’я”; 

– м. Миргород, вул. Гоголя, 64, площею 43,1 м
2
 відокремленому підрозділу 

громадської організації “Всеукраїнська Спілка учасників АТО, бойових дій та 

миротворчих місій”; 

– м. Миргород, вул. П. Мирного, 24, площею 30,43 м
2
 Територіальному центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської 

міської ради. 

 

2. Дозволити відділу житлово-комунального господарства міської ради (Залєський О.В.) 

надати додаткову площу, без проведення конкурсу на право укладання договору 

оренди, шляхом внесення змін в договір оренди комунального майна від 05 січня 

2018 року № 3–18 (частини нежитлового приміщення) із громадською організацією 

“Миргородська єврейська громада” що розташоване за адресою: м. Миргород, 

вул. Незалежності, 27/19, а саме: збільшити орендовану площу на 42,65 м
2 

(із 67,47 м
2
 до 110,12 м

2
). 

 

3. Звільнити з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року: 

– Почесного громадянина міста Миргород художника Брикульця В.М. від сплати за 

теплопостачання у вигляді гарячої води та за спожиту електроенергію у приміщенні за 

адресою: м. Миргород, вул. Незалежності, 27/19; 

– громадське об’єднання соціального захисту Миргородського міського товариства 

“Милосердя і здоров’я” від сплати за теплопостачання у вигляді гарячої води 



та за спожиту електроенергію у приміщенні за адресою: м. Миргород, 

вул. Незалежності, 27/19; 

– відокремлений підрозділ громадської організації “Всеукраїнська Спілка учасників 

АТО, бойових дій та миротворчих місій” від сплати за теплопостачання у вигляді 

гарячої води, водопостачання та водовідведення, а також за спожиту електроенергію у 

приміщенні за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 64. 

 

4. Зобов'язати: 

– фінансове управління міської ради (Скляр С.М.) проводити відповідне фінансування 

відділу житлово–комунального господарства міської ради (Залєський О.В.); 

– відділу житлово–комунального господарства міської ради (Залєський О.В.) 

здійснювати  сплату за послуги з теплопостачання у вигляді гарячої води, 

водопостачання та водовідведення, а також за спожиту електроенергію у приміщеннях 

зазначених в п. 1, крім Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Миргородської міської ради, даного рішення на підставі даних 

рахунків. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету, інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.) та на постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики (Говоруха О.Б.). 

 

 

 

Міський голова     Сергій Соломаха 


