
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 вересня 2019   року                                                              №608 

 

Про передачу в оренду  об’єктів нерухомого  

майна комунальної власності Музиківської сільської  

ради єдиному претенденту на право оренди  

 
Керуючись п.14 ст. 69 Бюджетного  Кодексу України, ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного і комунального 
майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786, на виконання 
рішення сесії Музиківської сільської ради  «Про намір передачі в оренду частини будівлі КНП 
“Музиківська амбулаторія ЗПСМ” для розміщення стоматологічного кабінету» № 527 від 18 
червня 2019 року, з метою ефективного використання об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності Музиківської сільської ради та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на 
об'єкт оренди подано одну заяву, відповідно до протоколу комісії з питань передачі в оренду 
комунального майна від 06.08.2019 р. № 1, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності Музиківської 
сільської ради, що знаходиться в оперативній оренді у КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ”, 
єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком 1.  

2. Доручити в.о. керівника КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ” Болюк М.М. укласти в 
установленому порядку договір оренди з ФОП Удовченко Наталія Михайлівна, на умовах 
викладених в додатку 1 до даного рішення. 

3. Укласти з ФОП Удовченко Наталія Михайлівна договір позички стоматологічного 
обладнання, що належить до комунальної власності Музиківської ОТГ, та знаходиться в 
оперативній оренді , на умовах здійснення ФОП Удовченко Н.М. безкоштовно один раз на рік 
профілактичного стоматологічного огляду дітей шкільного та дошкільного віку, вагітних жінок, 
які проживають на території Музиківської ОТГ, згідно наданих списків від КНП “Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ” 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (голова Шнирук І.В.). 
 
 
Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 
  



 

 

 

Додаток 1 

до рішення сесії Музиківської сільської ради 
від 20.09.2019 року № 608 

 

Перелік 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради, які передаються в 

оренду єдиному претенденту на право оренди нежитлових приміщень 

 

Повна назва 

орендаря  

Адреса об’єкта 

нерухомості 

Призначення, 

характеристика об’єкта 

оренди 

 

Оренд

ована 

площа 

Ставка 

орендно

ї плати 

Строк, 

на який 

укладає

ться 

договір 

оренди 

ФОП Удовченко 

Наталія 

Михайлівна 

Херсонська 
область, 

Білозерський 
район, с. 

Музиківка, вул. 
40 років 

Перемоги, 20 

 

Розміщення 
стоматологічного 

кабінету, частина будівлі 
КНП «Музиківська 

амбулаторія загальної 
практики сімейної 

медицини». 

 

13,4 
кв.м. 

30,26 % 

на  рік 

2 роки 
11 

місяців 

 

 

 

Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 
 

 


