
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 897 

 

Про передачу в оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай 

 

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна» ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 286 Господарського кодексу України, Методикою розрахунку орендної 

плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995року №786, враховуючи 

подану заяву керівника громадської організації «Флорбольний клуб Шторм» від 

24.11.2017року, рішення сесії міської ради №864 від 22.02.2018року, лист – 

погодження відділу освіти, молоді та спорту міської ради від 29.11.2017року 

№810/01-12, лист- погодження Бережанської ЗОШ I-III ступенів №1 від 11. 

12.2017року №187, беручи до уваги проведене експертну оцінку – частини 

нежитлового приміщення школи (спортивний зал) загальною площею 270,2 кв. 

м., що знаходиться за адресою м. Бережани, вул. Гімназійна,2 та погодження 

сторін щодо визначення розміру орендної плати, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, на підставі власних повноважень, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду комунальне майно територіальної громади м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай – частину нежитлового приміщення школи (спортивний 

зал) загальною площею 270,2 кв. м., що знаходиться за адресою м. 

Бережани, вул. Гімназійна,2 – громадській організації «Флорбольний клуб 

Шторм» терміном на 2 роки 11 місяців з 01.04.2018 року . 

2. Встановити розмір орендної плати, за погодженням сторін, в розмірі 800 

грн. в місяць. 



3. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради, як балансоутримувачу, 

підготувати договір оренди комунального майна територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай зазначеного в п.1 даного рішення та 

затвердити графік роботи гуртка. 

4. В договорі передбачити оплату комунальних послуг орендарем. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


