
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _____    2018 року № _        ХХІV позачергова   сесія селищної ради
смт. Воскресенське                         восьмого скликання

Про продовження строку дії договорів
оренди нерухомого майна 
комунальної власності Воскресенської селищної ради 

Відповідно до статті 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
керуючись  Положенням  про  оренду  майна,  що  є  комунальною  власністю
об'єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської  області,  затвердженого  рішенням
селищної  ради  від  29  травня  2017  року  №  9,  розглянувши  клопотання
головного  лікаря  Миколаївського  обласного  центру  екстреної  медичної
допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради від 26.09.2018
року  №№  1066,1067  про  продовження  строку  дії  договорів  оренди
нерухомого майна № 101 від  01.11.2015 року та № 9 від 28.12.2017 року,
враховуючи рекомендації  постійної комісії  з  питань регуляторної політики,
інвестиційної  діяльності,  планування  бюджету,  фінансів,  економічної
реформи, підприємства, приватизації та власності, селищна рада вирішила:

1. Продовжити  строк  дії  договору  оренди  нерухомого  майна
комунальної власності Воскресенської селищної ради № 101 від 01.11.2015
року, укладеного між Воскресенською селищною радою та Миколаївським
обласним  центром  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф
Миколаївської обласної ради (загальною площею 36, 8 кв.м., яке знаходиться
за адресою Миколаївська область Вітовський район, смт. Воскресенське, вул.
Соборна,  буд.  92)  для  розміщення  пункту  базування  бригад
екстреної(швидкої) медичної допомоги терміном до 02.09.2021 року.

2. Продовжити  строк  дії  договору  оренди  нерухомого  майна
комунальної  власності  Воскресенської  селищної  ради  №  9  від  28.12.2017
року, укладеного між Воскресенською селищною радою та Миколаївським
обласним  центром  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф
Миколаївської обласної ради (загальною площею 87, 1 кв.м., яке знаходиться
за  адресою  Миколаївська  область  Вітовський  район,  с.  Пересадівка,  вул.
Чайки , буд. 11) для розміщення пункту базування бригад екстреної(швидкої)
медичної допомоги терміном до 28.12.2019 року.



3.  Голові  Воскресенської  селищної  ради  Шаповалову  О.М.  укласти
додаткові угоди до договорів оренди з урахуванням строків їх дії, визначених
в пунктах 1, 2 даного рішення.
    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування бюджету,
фінансів,  економічної  реформи,  підприємства,  приватизації  та  власності
(Трофіменко).

Селищний голова                                          О.М.Шаповалов


