
ПРОЕКТ 
 
 
 
      РІШЕННЯ 
 
 
Про підтримку комунального 
підприємства «Миколаївська обласна 
друкарня» Миколаївської 

            _____ сесія сьомого скликання 

обласної ради та комунального  
підприємства «Миколаївський  
міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради  
 
 
 Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43, частини четвертої та 
п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
згідно з рішеннями обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про 
управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської 
області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 
року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), від 21 грудня 2018 № 6 «Про 
продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017» на період до 
2019 року включно», з метою підтримки комунального підприємства 
«Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради та 
комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради обласна рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. З метою підтримки комунального підприємства «Миколаївська обласна 
друкарня» Миколаївської обласної ради та комунального підприємства 
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради внести 
до Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, затвердженого рішенням Миколаївської обласної 
ради від 23 вересня 2011 року № 4, доповнення, що додаються. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 
 
 3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 
 
 
Голова обласної ради                                                            В. МОСКАЛЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
Доповнення,  

що вносяться до Порядку оренди  
майна спільної власності територіальних громад сіл,  

селищ, міст Миколаївської області 
 
 1. Підрозділ 5.5. "Строки сплати та використання плати за оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області" розділу 5 «Методика розрахунку орендної плати за майно спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та 
пропорції розподілу» після пункту 5.5.11. доповнити новим пунктом 5.5.12. 
такого змісту: 
 "5.5.12. Кошти, отримані від оренди нерухомого майна, яке перебуває в 
господарському віданні комунального підприємства  "Миколаївська обласна 
друкарня" Миколаївської обласної ради та комунального підприємства 
«Миколаївській міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради, 
тимчасово, до 31 грудня 2021 року включно, у повному обсязі (100 відсотків 
орендної плати) спрямовуються комунальному підприємству "Миколаївська 
обласна друкарня" Миколаївської обласної ради та комунальному підприємству 
«Миколаївській міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради. 

Тимчасово, до 31 грудня 2021 року включно, кошти отриманні від 
нерухомого майна, яке перебуває в господарському віданні комунального 
підприємства  "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради 
та комунального підприємства «Миколаївській міжнародний аеропорт» 
Миколаївської обласної ради, не спрямовуються до обласного бюджету". 
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