
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 18 червня   2019  року                                                              №525 

 

 

Про передачу в оренду нерухомого майна  

КНП «Музиківська амбулаторія загальної  

практики сімейної медицини» (ФАП) 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786, та розглянувши лист КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ» МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, з метою 
подальшого забезпечення жителів с. Східне Музиківської об’єднаної територіальної громади 
доступними послугами в сфері охорони здоров’я, сесія сільської ради   

ВИРІШИЛА: 

1. Надати в оренду КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ» 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: 

- для розміщення Фельдшерсько-акушерського пункту підрозділу КНП 
«МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ» 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ФАП) частину нежитлового приміщення на першому 
поверсі загальною площею 66,9 кв. м у будівлі, що знаходяться на балансі Музиківської 
сільської ради та розташована за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Східне, 
вул. ім.  Т.Г. Шевченка, 19. 

2. Погодити проект договору оренди нерухомого майна - частини нежитлових 
приміщень (додаються) з наступними умовами:  

- розмір орендної плати на рік встановити, як для комунального закладу охорони 
здоров’я, на рівні 1,00 грн. відповідно до п. 10  Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 жовтня 1995 р. № 786. 

- строк оренди встановити до 31 травня 2022 року; 
- зазначити умови здійснення компенсації Музиківській сільській раді за використані 

КНП «МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  
МЕДИЦИНИ» МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ комунальні послуги. 

3. Доручити сільському голові Лейбзону С.Н. укласти договір оренди нерухомого 
майна та здійснити всі заходи по передачі приміщення в орендне користування. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (Голова Шнирук І.В.). 

 
Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 

  


