УКРАЇНА
ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Святкова 20, смт Петрове, 28300 тел./факс (05237) 9-76-71,
e-mail: orgotdel@rajrada.com, код в ЄДРПОУ 24709803
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27 вересня 2018 року

№ 488
смт Петрове

Про надання дозволу на укладення договору
оренди частини нежитлового приміщення
з Трудовим архівом Петрівського району
Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної державної адміністрації від
24 вересня 2018 року № 01-35/162/1, відповідно до пунктів 1, 3 рішення районної ради від
31 березня 1999 року № 66 «Про передачу районній державній адміністрації права
управління майном, що належить до права комунальної власності районної ради», пунктів
19, 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, частини 10 розділу V Закону України «Про
місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», рішення Петрівської районної ради від 5 квітня 2012 року № 227
«Про конкурс
щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності
територіальної громади сіл, селищ Петрівського району», пункту 2.5 розділу ІІ Регламенту
Петрівської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від
23 листопада 2015 року № 2, висновків і рекомендацій постійної комісії районної ради з
питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності від 25 вересня 2018 року
№ 173, та з метою ефективного використання об’єктів спільної власності територіальної
громади сіл, селищ Петрівського району
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл відділу культури і туризму районної державної адміністрації на
укладення договору оренди частини нежитлового приміщення Петрівської дитячої музичної
школи з Трудовим архівом Петрівського району (далі – Трудовий архів) загальною площею
94,9 м2 (кабінету № 114 площею 47,5 м2 та кабінету № 202 площею 47,4 м2) за адресою: смт
Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 38 для зберігання архівних документів, строком на 2 роки
11 місяців зі сплатою 1 гривні на рік.
2. Начальнику відділу культури і туризму Петрівської районної
державної
адміністрації протягом двох місяців з дня набрання чинності даного рішення укласти
договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району Кіровоградської
області з завідувачем Трудового архіву.

3. Укладений договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського
району має відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого
або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Петрівського району, затвердженому рішенням Петрівської районної ради від 5 квітня 2012
року № 227.
4. Начальнику відділу культури і туризму Петрівської районної державної
адміністрації протягом двох місяців з дня набрання чинності даного рішення укласти договір
з завідувачем Трудового архіву про відшкодування витрат на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг.
5. Укладений договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг має відповідати Примірному договору
про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю затвердженому рішенням Петрівської районної ради від 5 квітня 2012 року
№ 227.
6. У разі невиконання пунктів 2, 4 вважати дане рішення таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності.

Голова районної ради
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