
 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 ( п'ятдесят восьма сесія сьомого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 28 серпня 2020 року         № 179 

 

Про дозвіл на передачу в оренду  

приміщень освітніх закладів 

 

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

143 Конституції України, ст. 5, ст. 6, ст. 14, ст. 15, ст. 16 та пп. 1 п. 1 Прикінцевих та 

перехідних положень 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 

Миргородська ДЮСШ 

Миргородська 

ЗОШ I-III 

ступенів  №1 

імені Панаса 

Мирного 

Гоголя, 173/2 277,22 

2 

Миргородська ДЮСШ 

Миргородська 

гімназія імені 

Т.Г. Шевченка 

Гоголя, 90 298,6 

3 

Миргородська ДЮСШ 

Миргородська 

СШ I-III 

ступенів  №5 

Івана Білика, 4 250 

4 

 Миргородська ДЮСШ 

Миргородська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 9 

Перемоги, 11 274,8 

 

1.1. Дозволити Миргородській ЗОШ I-III ступенів №1 імені Панаса Мирного        

(Фененко В.В.) звільнити від сплати за теплову енергію, електроенергію, водопостачання 

та водовідведення орендованих приміщень Дитячо-юнацьку спортивну школу 

Миргородської міської ради (Макушенко В.Л.) для проведення навчально-тренувальних 

занять з боксу, в позаурочний час. 

 



1.2. Дозволити Миргородській гімназії імені Т.Г. Шевченка (Шевченко І.В.) звільнити від 

сплати за теплову енергію, електроенергію, водопостачання та водовідведення 

орендованих приміщень Дитячо-юнацьку спортивну школу Миргородської міської ради 

(Макушенко В.Л.) для проведення навчально-тренувальних занять з волейболу. 

 

1.3. Дозволити Миргородській СШ I-III ступенів №5 (Горобець С.М.) звільнити від сплати 

за теплову енергію, електроенергію, водопостачання та водовідведення орендованих 

приміщень Дитячо-юнацьку спортивну школу Миргородської міської ради (Макушенко 

В.Л.) для проведення навчально-тренувальних занять з футболу та легкої атлетики. 

 

1.4. Дозволити Миргородській ЗОШ I-III ступенів №9 імені Івана Андрійовича 

Зубковського (Лушин Ю.В.) звільнити від сплати за теплову енергію, електроенергію, 

водопостачання та водовідведення орендованих приміщень Дитячо-юнацьку спортивну 

школу Миргородської міської ради (Макушенко В.Л.) для проведення навчально-

тренувальних занять з баскетболу та футболу, в позаурочний час. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


