
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання 

___________ сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
___.11.2022 р.                                                                                                 № _____                               

«Про внесення змін до рішення №8 від 
11.09.2020 року сесії селищної ради «Про 
затвердження Переліку першого типу 
та Переліку другого типу об’єктів 
комунальної власності Воскресенської 
селищної ради»

         З  метою  раціонального  та  ефективного  управління  ресурсами
Воскресенської  селищної  ради,  для  врегулювання  правових,  економічних  та
організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває
в  комунальній  власності,  керуючись  статтею  24  Господарського  кодексу
України, статтею 327 Цивільного кодексу України, статтями 26, 59, 60 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про
оренду  державного  та  комунального  майна»  №157-IX  від  03.10.2019  р.,
постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
від 03.06.2020 р. № 483, селищна рада 
                                            
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни у Додаток 2 до рішення №8 від 11.09.2020 року сесії «Про
затвердження  Переліку  першого  типу  та  Переліку  другого  типу  об’єктів
комунальної  власності  Воскресенської  селищної  ради»,  виклавши  його  у
наступній редакції (Додаток 2 додається).

2. Надати  дозвіл  голові  Воскресенської  селищної  ради у  міжсесійний
період, у виняткових випадках, вносити зміни до Переліків розпорядженням з
подальшим затвердженням сесією селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального  господарства  (Голова
комісії Юрій ПИЛЬО).

Секретар селищної ради                                                                  Тетяна БІЛОЗОР



Додаток № 2
до рішення Воскресенської селищної ради 

№ __  від __________ року

Перелік  другого типу об’єктів комунального майна Воскресенської селищної ради,
щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону

№
з/п

Об'єкт
оренди

Загальна
площа кв.

м.
Адреса об'єкту

Балансоутрим
увач

Власник
Цільове

використання

1 2 3 4 5 6 7

1
Нерухоме

майно
597,4

с. Калинівка вул.
Соборна, 20

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

2
Нерухоме

майно

352,10
(278,2 осн.,
73,9 гараж,

погріб,
сарай)

с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

3
Нерухоме

майно
186,2

смт
Воскресенське
вул. Соборна,

буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

4
Нежитлове
приміщенн

я
125,0

с. Михайло-
Ларине, вул.
Шкільна 29

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

5
Нежитлове
приміщенн

я
307,9

с. Грейгово, вул.
Шевченко,42

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

6
Нежитлове
приміщенн

я
267,2

ФАП с.
Водокачка, вул.

Лобанова, 36

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

7
Нежитлове
приміщенн

я
82,4

ФАП  с.
Червоне, вул.

Миколи
Вінграновського,

30

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

8
Нерухоме

майно
125,4

(74,5; 50,9)
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
пункту

постійного
базування

бригад екстреної
(швидкої)
медичної
допомоги

9 Нерухоме
майно

77,9 смт.
Воскресенське,
вул. Соборна,

буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
пункту

постійного
базування

бригад екстреної
(швидкої)



медичної
допомоги

10
Нерухоме

майно
28,00

с. Червоне, вул.
Першотравнева,

21

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
відділення
поштового

зв'язку

11
Частина

нерухомого
майна

44,4
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
відділення
поштового

зв'язку
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