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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 537 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в 
рахунок орендної плати в приміщеннях №№ 9,10 в адмінбудинку, 

розташованому за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, 
орендарем яких є громадська організація „Розумна Вінниця"

Відповідно до статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України „Про оренду 
державного та комунального майна” рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти комунальної 
власності”, рішення 16 сесії обласної Ради 3 скликання від 15 вересня 2000 
року № 241 „Про методику розрахунку і порядок використання плати за 
оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад області” (зі 
змінами та доповненнями), рішення 13 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 
жовтня 2007 року № 419 „Про оренду майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” (зі змінами та 
доповненнями), рішення 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 
року № 220 „Про Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області”, враховуючи звернення громадської організації „Розумна Вінниця”, 
подання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновки постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Дозволити управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області надати згоду громадської 
організації „Розумна Вінниця” на проведення невід’ємних поліпшень вартістю 
37742,0 грн, а саме -  заміна вікон та виконання ремонтних робіт в 
орендованих приміщеннях №№ 9, 10 в адмінбудинку, розташованому за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, в рахунок орендної 
плати.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.) л

3.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


