
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24.09.2020 № 334 

м. Золотоноша  

 

Про намір передачі в оренду  

частин нежилих приміщень, що належать 

до комунальної власності м. Золотоноші 

 

Розглянувши лист відділу освіти Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету (23.09.2020 №1577) щодо наміру передачі в оренду 

частин нежилих приміщень, що належать до комунальної власності  

м. Золотоноші, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись п.1 «а» ст. 29 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти (Строкань О.М.) щодо наміру передачі в 

оренду частин нежилих приміщень за адресою: м. Золотоноша, вул. Черкаська, 

54, загальною площею 54,7 м
2
 та 3 м

2
 та м. Золотоноша, вул. Гоголя, 7, 

загальною площею 306,5 м
2
 та 75,46 м

2
. 

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Золотоніської міської ради для передачі в оренду без проведення аукціону 

(додається). 

3. Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

(Строкань О.М.) оприлюднити Перелік другого типу згідно діючого 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Маслу О.М., відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

Строкань 23303 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  

від 24.09.2020 № 334 

 
 

Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна Золотоніської міської ради для передачі 

майна в оренду без  проведення аукціону  

Орендодавець (балансоутримувач) – відділ освіти Золотоніської міської 

ради та виконавчого комітету 

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове призначення 

використання 

приміщення 

1 Частина нежилого 

приміщення Золотоніської 

гімназія ім.. С.Д. 

Скляренка 

м. 

Золотоноша, 

вул. 

Черкаська, 54 

54,7 м
2
 та  

3 м
2
 

для здійснення  

некомерційної 

діяльності у сфері  

культури і 

мистецтв 

2 Частина нежилого 

приміщення Золотоніської 

загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 3 

м.Золотоноша, 

вул. Гоголя, 7 

306,5 м
2
 та 

75,46 м
2
 

для здійснення  

некомерційної 

діяльності у сфері  

культури і 

мистецтв 

 
 

Керуючий справами                                                                О.В. Шакура 


