ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від _______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про передачу в тимчасове безоплатне
користування нежитлових приміщень
міської комунальної власності
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішенням двадцять восьмої сесії Хмельницької
міської ради від 30.10.2013 № 11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної
власності територіальної громади міста Хмельницького», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в тимчасове безоплатне користування:
1.1. громадській організації «Всеукраїнське об'єднання українок
«Яворина»
нежитлове приміщення в будівлі по вул. Кам’янецькій, 2 корисною площею 31,0 кв. м
(загальною площею 46,0 кв.м) для розміщення відокремленого підрозділу громадської
організації «Всеукраїнське об'єднання українок
«Яворина» у місті Хмельницькому
строком на два роки;
1.2. Хмельницькому
обласному
благодійному фонду «Сіон» нежитлове
приміщення по вул. Ранковій, 1 загальною площею 67,7 кв.м під громадський центр
«Допомога» строком на два роки;
1.3. Хмельницькій обласній асоціації інвалідів нежитлове приміщення по
вул. Проскурівського підпілля, 203 корисною площею 25,6 кв.м (загальною площею
35 кв.м) для розміщення громадської організації строком на два роки;
1.4. громадській організації «Життя в діагнозі» нежитлове приміщення по
вул. Свободи, 3/1 загальною площею 158,8 кв.м для розміщення громадської організації
строком на два роки;
1.5. члену Національної спілки художників України Юркову Івану Михайловичу
нежитлове приміщення по вул. Подільській, 25 загальною площею 30,4 кв.м для
розміщення художньої майстерні строком на два роки.
2. Передати в погодинне тимчасове безоплатне користування громадській організації
«Спортивно-оздоровчий клуб «Новатор» нежитлове приміщення міської комунальної
власності в будівлі по вул. Курчатова, 4/3 корисною площею 276,6 кв.м (загальною
площею 295,0 кв.м) для проведення тренувального процесу з футболу та оздоровчих
занять з учнями строком на два роки.

3. Управлінню комунального майна, яке діє від імені Хмельницької міської ради, та
балансоутримувачам приміщень укласти договори користування без оплати за
користування нежитловими приміщеннями згідно з чинним законодавством.
4. Користувачам укласти договори на постачання комунальних послуг та
відшкодування експлуатаційних витрат, використовувати приміщення за цільовим
призначенням.
5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка та управління комунального майна.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна
територіальної громади міста.

Міський голова

О. СИМЧИШИН

