
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова третя сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 грудня 2020 року 

 

Про включення до Переліку другого типу 

об’єктів територіальної громади міста Лубни, 

що підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону 

         

 

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 року, Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного використання 

майна територіальної громади м. Лубни, 

міська рада  в и р і ш и л а: 

   

   1. Включити у Перелік другого типу об’єктів територіальної громади 

міста Лубни, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

нежитлову будівлю загальною площею 3580,6 м2 та гаражів на 10 боксів за 

адресою: м. Лубни, площа академіка Олексія Бекетова, 19. 

2. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (Іващенко О.Г.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення на вебсайті Лубенської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну                

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.   
 

 

Лубенський міський голова                                        О.П.Грицаєнко 
 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту рішення  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

«Про включення до Переліку другого типу об’єктів територіальної громади міста Лубни, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону» 

  

1. Даний проект рішення розроблений на підставі Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 року, Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна»; 

«Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад 

відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження об’єктами права комунальної власності». 

 2. Мета прийняття даного рішення – ефективне використання майна територіальної 

громади м. Лубни відповідно до чинного законодавства України.  

 

 

 

Розробник проекту        С.О.Балко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


