
       

                                                                  
     У К Р А Ї Н А 

      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

           Запорізького району Запорізької області 

              сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 5 

02 лютого  2022р. 

смт. Кушугум 
 
Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

 

      Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», враховуючи лист   т.в.о.  директора  КНП «Кушугумський  центр 

первинної  медико – санітарної  допомоги»  Моряк Ю.О.   від 31.01.2022р. 

 вх.№ 02-06/002, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА : 

     1. Внести зміни до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області від 27.04.2021р. № 2 «Про передачу в управління 

майна комунальної власності Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області та укладання договору управління 

майном» (надалі Рішення від 27.04.2021р. № 2), виклавши пункт 7 Рішення від 

27.04.2021р. № 2 у новій редакції, а саме: 

«п. 7 Дозволити Товариству здавати Майно або його частину в оренду 

(бути Орендодавцем) з орендною платою 1 (одна) гривня для функціонування 

юридичних осіб Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області у галузі охорони здоров’я». 

1.1. Інші положення Рішення від 27.04.2021р. № 2, залишити без змін. 

    

       2. Внести зміни до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області від 01.04.2021р № 15 «Про врегулювання питань 

оренди майна Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області» (надалі Рішення від 01.04.2021р № 15), а саме підпункт 3 пункту 1 

Рішення від 01.04.2021р № 15, викласти в такій редакції: 

 «3) товариство з обмеженою відповідальністю, співзасновником якого є 

Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області та з яким 

Кушугумською селищною радою укладено договір управління майном 

комунальної власності Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області та це майно знаходиться на окремому балансі 

такого товариства - є балансоутримувачем цього майна: 

 3.1.) щодо нерухомого майна, яке є об’єктом комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів; 



           

         2.1. Інші положення Рішення від 01.04.2021р № 15, залишити без змін. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та енергозбереження Кушугумської селищної ради 

 

 

 

Селищний голова       В.С.Сосуновський 


