
                                                                                              
 
                                                                                           

КРИВОРІЗКА   МІСЬКА   РАДА 
                           КРИВОРІЗЬКА   МІСЬКА   РАДА 
                                 Дніпропетровська   область 

 
        П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я  
                                           
 
Про  затвердження  Положення    
 про    порядок оформлення оренди   
 об’єктів комунальної   власності   
 міста 

 
З метою подальшого удосконалення організації порядку оформлення оренди 

об’єктів комунальної власності міста, його спрощення та забезпечення 
ефективного їх використання, відповідно до Цивільного, Бюджетного, Земельного 
кодексів України та  Законів України «Про оренду державного та комунального 
майна», «Про страхування», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку», «Про пожежну безпеку», керуючись Законом України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська   рада    вирішила: 

 
     1. Затвердити Положення  про порядок оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста (додаток). 

      
      2. Управлінню  комунальної  власності міста, відділам інформатизації та 
якості, загальному виконкому міської ради (Федоренко Л.В., Білогай О.Ю., 
Мєшкова О.В.), редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний  
 
гірник»  (Штельмах В.В.),  комунальному  підприємству  ТРК  «Рудана» 
(Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, 
інформування населення міста у засобах масової інформації та на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 
політика» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст рішення та введення 
його до реєстру документів виконкому міської ради. 

 
           3. Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради     

забезпечити  виконання заходів щодо проведення базового,  повторного та 
періодичного  відстежень   результативності дії  цього   рішення відповідно  через   
шість місяців,  один рік та раз  кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці виконкому 
міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.                      

                   
            4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 22.06.2005  

№ 3236 «Про затвердження Положення   про    порядок оформлення   оренди   
об’єктів  комунальної   власності  міста»,  від  27.07.2005  № 3376 «Про внесення 
змін та доповнень у Положення   про    порядок оформлення   оренди  об’єктів   



                                                                             
комунальної   власності  міста»,   від 27.09.2006 № 288 «Про внесення змін та 
доповнень до Положення про порядок оформлення  оренди  об’єктів  комунальної  
власності  міста»,  від  27.04.2007 № 1144 «Про внесення змін та доповнень до 
Положення про порядок оформлення  оренди  об’єктів  комунальної  власності  
міста»,  від 26.03.2008 № 2380 «Про внесення змін та доповнень до Положення 
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста». 
 
     5. Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну  комісію міської 
ради  з питань  міської  комунальної  власності  (Іщенко М.І.),  координацію 
роботи - на заступника  міського голови Темника Г.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


