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Одинадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 

 

РІШЕННЯ 

 26 жовтня 2018 року                                смт Гриців                                                    ПРОЕКТ 

 

Про передачу в оренду комунальній установі  

Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр  

Грицівської селищної ради, Ленковецької сільської ради, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району, 

Шепетівської районної ради Хмельницької області 

нежитлового приміщення селищної комунальної власності  

 

Розглянувши звернення виконувача обов’язків директора комунальної установи 

«Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» Лабатюк Ю.А. про передачу в 

оренду нежитлового приміщення селищної комунальної власності, відповідно до Закону 

України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-

ресурсний центр», рішення Грицівської селищної ради «Про прийняти делегованих 

засновниками повноважень щодо вирішення питань пов’язаних з діяльністю та 

функціонуванням комунальної установи  Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр Грицівської селищної ради, Ленковецької сільської ради, Судилківської сільської ради 

Шепетівського району,  Шепетівської районної ради Хмельницької області» від ____  ____ 

2018 року № ___, керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду комунальній установі «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр» Грицівської селищної ради, Ленковецької сільської ради, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району,  Шепетівської районної ради Хмельницької області  нежитлове 

приміщення селищної комунальної власності з орендною платою 1 грн. в рік (без ПДВ) 

строком на два роки та одинадцять місяців, з моменту укладення договору,  що розташоване 

за адресою: 30455, Хмельницька область, Шепетівський район, селище міського типу Гриців, 

вулиця Ломоносова, 5, площею 240,3 кв.м. 

2. Доручити селищному голові укласти договір оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого) майна, що належить до комунальної власності Грицівської селищної ради, 

відповідно до чинного законодавства 

3. Орендарю відповідно до чинного законодавства укласти договори з надавачами 

комунальних послуг, приймати участь в благоустрої селища: озелененні, прибиранні та 

ремонті твердого покриття доріг, тротуарів, майданчиків 

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника селищного 

голови Семенюка Ю.В. та відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 



благоустрою селищної ради 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

агропромислового комплексу, промисловості та підприємництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Кравчук В.В.) 

 

 

 

Грицівський селищний голова                        Л.Тіфенбах 


