
ГАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вулиця Соборна, 28 м.Тальне, 20401, тел./факс: 3-04-83 Код ЄДРПОУ 04061286 
е-шаі 1: Ксіа cancelar@ukr.net. trda@talnern.gov.ua

Про внесення на розгляд районної 
ради проекту рішення “ Про надання 
дозволу управлінню агропромислового 
та економічного розвитку районної 
державної адміністрації на передачу 
в оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл і міста 
Тальнівського району”

Районна державна адміністрація направляє для розгляду на наступній 
сесії проект рішення районної ради “Про надання дозволу управлінню 
агропромислового та економічного розвитку районної державної 
адміністрації на передачу в оренду майна спільної власності територіальних 
громад сіл і міста Тальнівського району” та доручає:

представляти його на пленарному засіданні та супроводжувати проект в 
органах районної ради, готувати необхідні матеріали -  начальнику 
управління агропромислового та економічного розвитку Тальнівської 
райдержадміністрації Захарчуку Віталію Володимировичу.

У зв’язку з вище викладеним, прошу надати можливість вказаній 
посадовій особі брати участь при розгляді проекту постійними комісіями та 
отримувати необхідну інформацію щодо його проходження.

Даний проект рішення оприлюднено на офіційному сайті
http://talnern.gov.ua 23.01.2018 року.

Додаток: 1. Проект рішення на 1 аркуші.
2. Протокол підготовки проекту рішення -  на 1 аркуші.
3. Пояснювальна записка до проекту рішення -  на 1 аркуші.
4. Покажчик розсилки рішення -  1 аркуші.
5. Довідка про наявність на балацш майна -  на 1 аркуші.

Перший заступник голови . 'г ; ~ ' • • ■' В.Гречка

На №_______ від______

Тальнівська районна рада

Я Р /р -лг

mailto:cancelar@ukr.ne
http://talnern.gov.ua


ПРОЕКТ

ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Черкаської області 

Р І Ш Е Н Н Я

_____________  № ___________

Про надання дозволу управлінню 
агропромислового та економічного 
розвитку районної державної 
адміністрації на передачу в оренду 
майна спільної власності
територіальних громад сіл і міста 
Тальнівського району

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59, Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 9 Закону 
України „Про оренду державного та комунального майна”, рішень районної 
ради від 29.05.2012 № 14-5 «Про затвердження положення про управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад і міста Тальнівського 
району» та від 21.08.2012 № 15-3 „Про оренду комунального майна району”, 
клопотання Тальнівської районної державної адміністрації від 16.01.2018 № 
253/01-16, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл управлінню агропромислового та економічного 
розвитку Тальнівської районної державної адміністрації на передачу в оренду 
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і міста 
Тальнівського району що знаходиться за адресою, м. Тальне, вул Тагаріна, 38 
загальною площею 31,8 кв.м. (21,0 кв.м. кімнати, 5,2 кв.м. коридору), для 
розміщення районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Тальнівської районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного 
законодавства терміном на 1 рік.

2. Управлінню агропромислового та економічного розвитку 
Тальнівської райдержадміністрації надати районній раді копію договору 
оренди в 10-денний термін після його укладення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності, промисловості та регуляторної 
політики.

Толова районної ради В.Любомська



Погоджено:

Перший заступник голови 

Заступник голови

Начальник управління 
агропромислового та економічного 
розвитку

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст -  юрисконсульт 
апарату Тальнівської райдержадміністрації

В. Гречка 

Т.Півторак

В. Захарчук

Н.Шпичак

М.Бугайцов



3.

4

ПРОТОКОЛ
підготовки проекту рішення Тальнівської районної ради

Назва проекту

Підготовка проекту 
з д і йс н ює ть с я

Суб’єкт розробки 
проекту
Відповідальний за 
підготовку проекту

/<си'им < іи  схжсдд'уаисішлии 
пи .: л ‘ ̂ ^
і/£иг/ії/С/и/с,#//' .
сиі'.шаш/ /ш іш ш
о/7 іиііппттіптгч

ІііШііІиїй'і,

за ініціативою 
за дорученням
'Сї У ш и и і ї Ш ї '  / М ,  у і / іи й і  Л и /і /Ш /іД / / ' ______________

ІґМ ґаіїД /Сй £  Д  /Уу /£'ї / р и М  Д Д Д і , ПР- К ------------
посада, прізвище, ініціал Палата і номер документа з прямим дорученням

к/М иа-иаі Д /Ж У сі/ш Д сі у с і  П і пшіссе  / П .  ’ Д Д  і / Д / сі '
подала, пр'йвіїщс і ініціали керівника управління, відділу, який готує проект 

іьОі.КССуС{’/ ї  ‘& р у ^ ґ £ Л /  , .рС і^ СІАліс/м: &■/?), ^
^Л'c/ґt^.Уt.LU Сси * / •  сі - с Д У  и У а /у ^  / /  /У Д' д Р  й /

посада, прізвище і ініціали, телефон працівника,

5. Результати погодження проекту особами, яким доручено супроводжувати проект в органах 
районної ради та виконавцями зазначеними в проекті рішення______________ ____________

Повне найменування 
посади

Результат погодження: Прізвище і 
ініціали

погоджено /  не 
погоджено

дата підпис

6.Результати правової експертизи в районній раді
Результат правової експертизи Чи с даний проект 

регуляторним актом
Дата

здійснення
правової

експертизи

Підпис

7. Висновки постійних комісій районної ради
№
п/п

Назва постійної комісії 
районно ї ради

Висновок
(підт римат и, підт рим ат и  

із зауваж енням, 
повернут и)

Дата і помер 
рішення 

постійної 
комісії

Підпис 
головуючого 
на засіданні

Ініціали та 
прізвище 

головуючого 
на засіданні

—

____________________________________________________________________

8.Рішення районної ради від “___”____________ 20____ №

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату районної ради



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Тальнівської районної ради

«Про надання дозволу управлінню агропромислового та економічного розвитку 
районної державної адміністрації на передачу в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району»

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення
Необхідність прийняття даного рішення обумовлена потребою передачі в 

оренду частини приміщення для розміщення районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Тальнівської районної державної адміністрації, 
загальною площею 31,8 кв.м. (21,0 кв.м. кімнати, 5,2 кв.м. коридору), що 
знаходиться за адресою, м. Тальне, вул. Гагаріна, 38, відповідно до клопотання 
Тальнівської районної державної адміністрації від 16.01.201 8 № 253/01-16.
2. Цілі і завдання рішення

Метою прийняття даного проекту рішення є надання дозволу на 
передачу в оренду частину приміщення для розміщення районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тальнівської районної державної 
адміністрації, загальною площею 31,8 кв.м. (21,0 кв.м. кімнати, 5,2 кв.м. 
коридору), що знаходиться за адресою, м. Тальне, вул.. Гагаріна, 38.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Рішенням пропонується передати в оренду частину приміщення для 
розміщення районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Тальнівської районної державної адміністрації.
4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене 
питання, є Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону 
України „Про оренду державного та комунального майна”, рішення районної 
ради від 29.05.2012 № 14-5 «Про затвердження положення про управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад і міста Тальнівського 
району» та від 21.08.2012 № 15-3 „Про оренду комунального майна району”.
5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових витрат з державного 
та місцевого бюджетів.
6. Громадське обговорення.

Проект рішення не потребує громадського обговорення.
7. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення

Прийняття даного проекту рішення дозволить передати в оренду частину 
приміщення ДЛЯ розміщення районного п он тт/ соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Тальнівської райс іністрації.

Начальник управління В. Захарчук



УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
вулиця Гагаріна , 38 м.Тальне, 20401, тел./факс: 3-02-93 Код ЄДРПОУ 33954269

e-mail: upravlinnvAPR@,ukr.net

.01.2018 №_36 /01 -5 На № від

Тальнівська районна рада

ДОВІДКА

Видана управлінням агропромислового та економічного розвитку 
Тальнівської районної державної адміністрації про те, що на балансі знаходиться 
адміністративне приміщення управління (майно, що передається в оренду).

Начальникуправлінн я

Головний спеціаліст відділу 
врегулювання відносин власності, 
координації землеустрою та 
фінансового забезпечення -  головний 
бухгалтер

В. Захарчук

Л.Поліщук


