
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

X сесія VIII скликання  
  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

від 25 червня 2021 року Валки № _____ 

 

Про внесення змін до рішення V 

сесії Валківської міської ради 

Харківської області VIII 

скликання від 18 лютого 2021 

року № 198 «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної 

власності Валківської міської 

територіальної громади, щодо 

яких прийнято рішення про 

передачу в оренду без аукціону» 

(перелік другого типу)» (із 

змінами) 

 

Керуючись статями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, Валківська міська рада 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення V сесії Валківської міської ради 

Харківської області VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 198 «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності Валківської міської 

територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду 

без аукціону (перелік другого типу)» (із змінами) виклавши його в новій 

редакції (додається).  

 

2. Рішення VIII сесії Валківської міської ради Харківської області VIII 

скликання від 21 травня 2021 року № 309 «Про внесення змін до рішення 

Валківської міської ради № 198 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності Валківської міської територіальної 



громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону 

(перелік другого типу)» визнати таким, що втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Катерина РОЖЕНКО).  

 

 

Міський голова        Валерій СКРИПНІЧЕНКО 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проєкту рішення міської  «Про внесення змін до рішення Валківської міської 

ради № 198 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Валківської міської  територіальної громади, щодо яких 

прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону (перелік другого 

типу)»(зі змінами) 

        Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 

№ 198 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Валківської міської  територіальної громади, щодо яких 

прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону (перелік другого типу)» 

(зі змінами) підготовлено відповідно до вимог Законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та  “Про передачу   в оренду державного та 

комунального майна”, враховуючи зміни, що відбулись після переміщення  

відділів міської ради та центру раннього втручання КНП «Валківський 

районний ЦПМСД»     виникла необхідність створення цього рішення. 

            На підставі викладеного вище, зазначеним проектом рішення 

пропонується урегулювати  питання  передачі в оренду  нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону. 

 . 

Начальник відділу комунальної власності 

міської ради                                                                          Тетяна Пилипенко 

 
 


