
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(п'ятдесят перша сесія сьомого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 19 грудня 2019 року                               № 302 

 

Про дозвіл на передачу в оренду  

приміщень освітніх закладів 

 

 

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 143 

Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, ст. 9, ст. 19 Закону 

України „Про оренду державного та комунального майна”, міська рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Дозволити закладам освіти міста терміном до 31 грудня 2020 року надати в оренду 

приміщення без проведення конкурсу з орендною платою в розмірі 1 грн. на рік, відповідно 

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна згідно 

з переліком: 

 

№ Орендар Орендодавець Адреса Площа, кв.м. 

1 

 

Відділ молоді і спорту 

Миргородської міської ради 

Відділ освіти Сорочинська, 14 А 32,87 

2 Служба у справах дітей 

Миргородської міської ради 

Відділ освіти Сорочинська, 14 А 27,2 

3 Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Миргородської міської ради 

Відділ освіти Сорочинська, 14 А 78,1 

4 Відділ культури 

Миргородської міської ради 

Відділ освіти Сорочинська, 14 А 109,2 

5 Станція юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі 

Станція юних 

техніків 

Сорочинська, 

88/205 

546,66 

6 Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської 

області 

Станція юних 

техніків 

Сорочинська, 

88/205 

34 

7 Підприємство об’єднання 

громадян «Соціальне 

підприємство «Промінь надії» 

Станція юних 

техніків 

Сорочинська, 

88/205 

72,5 

8 Центр естетичного виховання  Миргородська 

ЗОШ  №1 ім. П. 

Мирного 

Гоголя, 173/2 213,85 

9 

 

Миргородський районний 

осередок Федерації Кіокушин 

Карате України 

Миргородська 

гімназія ім. Т.Г. 

Шевченка 

Гоголя, 90 417,9 

10 Громадська організація «Клуб 

єдиноборств «Дракон» 

Миргородська 

ЗОШ I-III 

Багачанська, 51 149 



ступенів №7  

11 «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Миргородської міської ради 

Миргородський 

НВК (днз-знз) 

«Гелікон» 

Кашинського, 9 119, 7 

12 Громадська організація 

«Полтавська обласна федерація 

Кіокушин карате» 

Миргородський 

НВК (днз-знз) 

«Гелікон»  

Кашинського, 9 50,8 

13 

 

Миргородський дитячий- 

молодіжний спортивний клуб 

кіокушинкай карате 

Миргородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №9 

ім. І.А. 

Зубковського 

Перемоги, 11 274,8 

 

1.1. Дозволити відділу освіти Миргородської міської ради (Колибельнік Т.М.) звільнити від 

сплати за електроенергію, водопостачання та водовідведення орендованих приміщень центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миргородської міської ради, відділ молоді і 

спорту Миргородської міської ради, відділ культури Миргородської міської ради та службу у 

справах дітей Миргородської міської ради. 

 

1.2. Дозволити Станції юних техніків (Коморний А.С.) звільнити від сплати за 

газопостачання, електроенергію та водопостачання орендованих приміщень Станцію юних 

туристів імені Давида Гурамішвілі (Ніколаєнко В.Л.), Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області (Терещенко С.П.) для 

здійснення діяльності навчально-консультативного пункту з питань цивільного захисту. 

 

1.3. Дозволити Станції юних техніків (Коморний А.С.) надати Підприємству об’єднання 

громадян «Соціальне підприємство «Промінь надії» (Булойчик О.М.) в оренду приміщення 

для розміщення швейного обладнання соціального підприємства «Промінь надії» з метою 

організації навчально-виробничої практики зі швейної справи для учнівської молоді міста з 

відшкодуванням вартості послуг за газопостачання, електроенергію та водопостачання.  

 

1.4. Дозволити Миргородській загальноосвітній школі I-III ступенів імені Панаса Мирного 

Миргородської міської ради Полтавської області (Фененко В.В.)  звільнити від сплати за 

теплову енергію, електроенергію, водопостачання та водовідведення орендованих 

приміщень Центр естетичного виховання (Хоменко А.А.). 

 

1.5. Дозволити Миргородській гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради 

Полтавської області (Шевченко І.В.) надати Миргородському районному осередку Федерації 

Кіокушин Карате України (Посєва О.П.) в оренду приміщення спортивної зали для 

проведення тренувань спортивної секції з кіокушинкай карате в позаурочний час із 

відшкодуванням вартості послуг за теплову енергію, електроенергію, водопостачання та 

водовідведення. 

 

1.6. Дозволити Миргородській загальноосвітній школі I-III ступенів №7 Миргородської 

міської ради Полтавської області (Василевич В.Л.) надати Громадській організації «Клуб 

єдиноборств «Дракон» (Бужин А.І.) в оренду приміщення спортивної зали для проведення 

тренувань спортивної секції з тайського боксу в позаурочний час із відшкодуванням вартості 

послуг за теплову енергію, електроенергію, водопостачання та водовідведення. 

 

1.7. Дозволити Миргородському навчально-виховному комплексу (дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітній навчальний заклад) «Гелікон» Миргородської міської ради 

Полтавської області (Полтавська Д.А.) звільнити від сплати за теплову енергію, 

електроенергію, водопостачання та водовідведення орендованих приміщень «Інклюзивно-

ресурсний центр» Миргородської міської ради (Кириленко Я.В.). 



 

1.8. Дозволити Миргородському навчально-виховному комплексу (дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітній навчальний заклад) «Гелікон» Миргородської міської ради 

Полтавської області (Полтавська Д.А.) надати громадській організації «Полтавська обласна 

федерація Кіокушин карате» (Івко І.В.) в оренду приміщення спортивної зали для 

проведення тренувань спортивної секції з кіокушин карате в позаурочний час із 

відшкодуванням вартості послуг за теплову енергію, електроенергію, водопостачання та 

водовідведення. 

 

1.9. Дозволити Миргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9 імені Івана 

Андрійовича Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області (Лушин Ю.В.) 

надати Миргородському дитячому-молодіжному спортивному клубу кіокушинкай карате 

(Посєва Р.П.) в оренду приміщення спортивної зали для проведення тренувань спортивної 

секції з кіокушинкай карате в позаурочний час із відшкодуванням вартості послуг за теплову 

енергію, електроенергію, водопостачання та водовідведення. 

 

2. Дозволити Миргородській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 Миргородської міської 

ради Полтавської області (Горобець С.М.) надати ГО «Зміни можливі» (Булойчик О.М.) в 

оренду приміщення площею 130 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Миргород, вул. І. 

Білика, 4, для проведення тренувань спортивної секції з боксу в позаурочний час, терміном 

до 30 листопада 2022 року без проведення конкурсу з орендною платою в розмірі  

1 грн. на рік, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна, з відшкодуванням вартості послуг за теплову енергію, електроенергію, 

водопостачання та водовідведення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту (М’якота О.І.), з питань бюджету, 

інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.) та з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики (Говоруха О.Б.). 

 

 

  

Міський голова                                                                           Сергій Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


