УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
35 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 651

10 квітня 2019 року

Про надання дозволу заступнику голови
районної ради на внесення змін до договору оренди
комунального майна, укладеного з Управлінням освіти
Іллінецької міської ради
Розглянувши звернення начальника Управління освіти Іллінецької міської
ради Крот С.В. від 11.01.2019 року № 01-25/25 щодо внесення змін до договору
оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є об’єктом спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району від
17.03.2017 року №10/1/17, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної
ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів від 08.04.2019 року та керуючись ч.1 ст. 43, ч.1 ст.59, ч. 4, 5 ст. 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл заступнику голови районної ради на внесення змін до
договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є об’єктом
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району,
від 17.03.2017 року №10/1/17, укладеного з Управлінням освіти Іллінецької
міської ради, а саме: викласти п.1.1 договору в такій редакції: «ОРЕНДОДАВЕЦЬ
передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування (оперативну
оренду) майно (надалі - об’єкт оренди): приміщення загальною площею
160,3 кв.м., розташовані за адресою: м. Іллінці, вул. Соборна, буд. 25, згідно з
викопіювання з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього
Договору (додаток N1), для використання їх з метою розміщення таких
службових кабінетів: апарат управління – 31,5 кв.м., централізована бухгалтерія –
80,2 кв.м., група централізованого господарського обслуговування - 15,5 кв.м.,
методичний кабінет – 27 кв.м., вбиральня – 6,1 кв.м.»
2.
Доручити заступнику голови районної ради Нечипоренку В.І. укласти
додаткову угоду до договору оренди, зазначеного в п.1 цього рішення, відповідно
до вимог чинного законодавства.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення,комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів (Стельмащук М.С.).
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

