
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до рішення 05 сесії Києво-Святошинської районної ради 

від 17.03.2011 року № 66-05-VI «Про затвердження Методики розрахунку  
та порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває  

у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міст  
Києво-Святошинського району Київської області» 

 
 
 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши подання заступника прокурора Києво-Святошинського району 
від 22.07.2014 року № 6001 вих «Про усунення порушень вимог Законів України 
«Про оренду державного та комунального майна», «Про заборону грального бізнесу в 
Україні»,  причин та умов, що їм сприяють», за погодженням з постійною комісією з 
питань законності, правопорядку, регуляторної політики та боротьби з корупцією, 
районна рада 

в и р і ш и л а : 
 

1. Задовольнити  подання заступника прокурора Києво-Святошинського району 
від 22.07.2014 року № 6001 вих «Про усунення порушень вимог Законів України  
«Про оренду державного та комунального майна», «Про заборону грального бізнесу в 
Україні»,  причин та умов, що їм сприяють». 

 
2. Внести зміни до рішення 05 сесії Києво-Святошинської районної ради від 

17.03.2011 року № 66-05-VI «Про затвердження Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній 
власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району 
Київської області», а саме: 

2.1. У додатку № 3 Методики  розрахунку та порядку використання плати за 
оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних 
громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області» 
виключити Пункт 1. 

2.2. У додатку № 4 Методики  розрахунку та порядку використання плати за 
оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних 
громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області» 
виключити Пункт 1. 

 
3. Це рішення набирає чинності з дня опублікування в газеті «Новий день». 
 
4. Виконавчому апарату Києво-Святошинської районної ради Київської області 

надіслати дане рішення до прокуратури Києво-Святошинського району Київської 
області. 
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5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії 
районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.) і з питань планування 
бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку (голова 
комісії – Починков Д.О.). 

 
 
 
 
 

                    Голова ради                         Л.С. Шевчук 
 

 

 

м. Київ 
18 вересня 2014 року 
№ 449-38-VІ 


