УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від _

_ № VI/

_

м.Світлодарськ

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018
№ VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019
рік»

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Бахмутської
районної ради від 21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконкому міської
ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради
від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на
2019 рік», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про
міський бюджет на 2019 рік»:
1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 24 525 981 грн., в тому числі доходи загального фонду
міського бюджету – 23 706 267 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 819 714 грн.
згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 25 617 619 грн., в тому числі видатки загального фонду
міського бюджету – 19 919 814 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 697 805
грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».
1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:
«Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом
покриття якого визначити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на
01.01.2019р.
Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 232 668 грн., джерелом
фінансування якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (додаток 2).
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 878 091 грн., в тому числі в сумі
645 423 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів спеціального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2019р. та кошти, передані із

загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі
668 грн. (додаток 2).
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2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на
2019 рік» викласти у новій редакції.

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

ві
д

№ VI/

.

м.Світлодарськ

Про підсумки виконання міського
бюджету за 1 квартал 2019 року

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019р. «Про підсумки
виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року» та керуючись частиною 4 статті 80
Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі
5 067 208,73 грн. та по видатках у сумі 4 394 731,61 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у
тому числі:
- по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 4 944 595,11 грн. та по видатках у
сумі 4 323 774,46 грн.
- по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 122 613,62 грн. та по видатках
70 957,15 грн.

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Додаток 1
до рішення міської ради
від

№ VI/

.

Звіт про виконання доходів міського бюджету
за 1 квартал 2019 року

Код
Найменування доходів

Затверджено
на

факт

% виконання

період
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на прибуток
підприємств і організацій,
що
належать
до
комунальної власності
Акцизний
податок
з
реалізації
суб`єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів
Пальне
(Акцизний
податок з вироблених в
Україні
підакцизних
товарів (продукції) )
Пальне
(Акцизний
податок з ввезених на
митну
територію
України
підакцизних
товарів (продукції) )
Податок на нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної
ділянки,
сплачений
юридичними

11020200

-

714,96

-

14040000

95001

100495,46

105,78

14021900

3249

-

-

14031900

11751

-

-

18010400

501

-

-

особами, які є власниками
об`єктів
нежитлової
нерухомості

Земельний податок з
юридичних осіб
Транспортний
податок з фізичних
осіб
Єдиний
податок
з
юридичних осіб
Єдиний
податок
з
фізичних осіб
Частина
чистого
прибутку
Адміністративні штрафи
та штрафні санкції за
порушення
законодавства у сфері
виробництва та обігу
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Плата за надання інших
адміністративних послуг
Адміністративний збір за
державну
реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної
плати за користування
цілісним майновим
комплексом та іншим
майном, що у комунальній
власності
Державне
мито,
що
сплачується за місцем
розгляду та оформлення
документів, у тому числі
за
оформлення
документів на спадщину і
дарування
Інші надходження
Інші додаткові дотації
Інші субвенції
Всього загальний фонд
Надходження від викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами забруднення

18010500

11625

18011000

-

14674,44

126,23

2100

-

18050300

38748

41294,54

106,57

18050400

262500

386092,30

147,08

21010300

-

3972

-

21081500

8751

633

7,23

22012500

3249

898,46

27,65

22012600

8751

12330

140,90

22080400

51249

51338,22

100,17

22090100

7500

10309,19

137,46

735,54
537807
3781200
4944595,11

100
100
102,54

8,80

-

24060300
41040400
41053900

537807
3781200
4821882
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

19010100

-

Найменування
План на
Кошти від відчуження
період
майна,
що
належить
КФК
Автономній
Республіці
31030000
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Крим та майна, що
перебуває в комунальній
0210150
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальновласності
технічне
забезпечення
Власні
надходження
25000000
512714
діяльності обласної
ради,
бюджетних установ
1039182
районної
ради, районної у
Всього спеціальний
фонд
512714
ради фонд
(у
разі
її
Разом загальний місті
та спеціальний
5334596
створення),
міської,
селищної, сільської рад

Виконанн
я

0211010

Надання дошкільної освіти

0211140

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів
закладами
післядипломної
освіти

5575

Інші
заходи
у
сфері
соціального
захисту
і
соціального забезпечення

1500

500

33,33

181197

170215,38

93,94

Ю.В.Шевченко
1274828
1068293,98

83,80

4821882

89,67

Міський голова
0213242

Розроблений:
0214030

Забезпечення
діяльності
бібліотек
Начальник відділу обліку та
0214060
Забезпечення
діяльності
палаців
i
будинків
культури,
звітності міської ради
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів
Всього загальний фонд
0211010

2319600

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Надання дошкільної освіти
477014

0214030

Забезпечення
бібліотек

діяльності

0214060

Забезпечення
діяльності
палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів

700

% виконання

6,45

-

122598,37
985707,85
122613,62
5067208,73

23,91
94,85
23,91
94,99

2095530,36

90,34

3526,89
63,26
А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

4323774,46
70957,15
-

14,88
Додаток 2
-

до рішення міської ради
від
35000

№ VI/
-

Всього спеціальний фонд
512714
70957,15
Звіт про виконання видатків міського бюджету
Разом загальний та спеціальний фонд
5334596
4394731,61

.

-

13,84
82,38

за 1 квартал 2019 року

Міський голова

Розроблений:

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Начальник відділу обліку та
звітності міської ради

Ю.В.Шевченко

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від __________ № __________
м.Світлодарськ

Про
передачу
комунальному
підприємству «Веста» м.Світло-дарськ
земельної
ділянки
в
постійне
користування

Відповідно до рішення міської ради
від 25.03.2019 № VІ/133-12 «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності у власність територіальної громади», Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та керуючись ст.92, ст.96,
ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення
Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ в
постійне користування земельну ділянку комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування об`єкту
фізичної культури і спорту (спортивного майданчику) за адресою: м.Світлодарськ,
житловий мікрорайон будинків № 81 та № 82 Бахмутського району Донецької
області, загальною площею 119м2 , кадастровий номер 1410970500:00:004:0024.
2. Комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ (Кабацький):
2.1. Зареєструвати право постійного користування на земельну ділянку в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому
законодавством порядку.
2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,
дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних
норм України.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань
планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).

Міський голова
А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ
УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від __________ № __________
м.Світлодарськ

Про
передачу
комунальному
підприємству «Веста» м.Світло-дарськ
земельних ділянок (будівництво та
обслуговування дитячих майданчиків) в
постійне користування

Відповідно до рішення міської ради
від 25.03.2019 № VІ/133-11 «Про
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної
власності у власність територіальної громади (будівництво та обслуговування дитячих
майданчиків)», Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності та керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного
Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012
р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3
ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012
року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ в
постійне користування земельні ділянки комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови для загального користування (будівництво та
обслуговування дитячих майданчиків) за адресами: 84792, Донецька область,
Бахмутський район, м.Світлодарськ, житлові райони будинків: №27, 28, 29, 32 і 33,
загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0021; №21,
22, 23, 24 і 25, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер
1410970500:00:003:0022; №43, 44, 45 і 64, загальною площею 0,0200 га,

кадастровий номер 1410970500:00:006:0015; № 62, 66, 68 і 69, загальною площею
0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0013.
2. Комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ (Кабацький):
2.1. Зареєструвати право постійного користування на земельні ділянки в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому
законодавством порядку.
2.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням,
дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних
норм України.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань
планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ
УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від __________ № __________
м.Світлодарськ

Про

надання

дозволу

комунальному

підприємству «Веста» м.Світло-дарськ на
розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки комунальної
власності для будівництва та обслуговування
будівель
закладу
комунального
обслуговування

Розглянувши листа комунального підприємства «Веста» м.Світлодарськ від
27.03.2019 року за № 66/02-15 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та
обслуговування будівель закладу комунального обслуговування, відповідно ст. 92, п.1
ст.122, ст.123, ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, п.18 Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України відносно розмежування земель державної та
комунальної власності», керуючись п.34 ч.1 ст.ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для
будівництва та обслуговування будівель закладу комунального обслуговування,
орієнтовною площею 0,9500 га за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський
район, м.Світлодарськ, вул.Енергетиків,90, із земель житлової та громадської забудови з
подальшою передачею земельної ділянки в постійне користування.
2. Надати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розгляду та
затвердження у встановлений термін відповідно до законодавства.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань
планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від _

_ № VI/

_

м.Світлодарськ

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018
№ VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019
рік»

Керуючись статтями 15, 72, 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень виконкому
міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради
від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на
2019 рік», звернень розпорядників коштів, міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про
міський бюджет на 2019 рік»:
1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:
- видатки міського бюджету у сумі 20 891 880 грн., в тому числі видатки загального фонду
міського бюджету – 19 733 743 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1 158 137
грн.».
1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:
«Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом
покриття якого визначити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на
01.01.2019р.
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 645 423 грн., джерелом покриття
якого визначити вільний
залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на
01.01.2019р. (додаток 2).»

2. Додатки 2, 3, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет
на 2019 рік» викласти у новій редакції.

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»
здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення виконкому міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».
1. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік вільний залишок бюджетних
коштів на основному котловому рахунку загального фонду станом на 01.01.2019 року складає 448 215,95 грн.
Згідно статті 15 Бюджетного Кодексу України джерелом фінансування дефіциту загального фонду
міського бюджету визначається вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2019 р.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 72 Бюджетного Кодексу України затвердити дефіцит загального
фонду міського бюджету на загальну суму 446 215,00 грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів,
який спрямовується на:
- КТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» у сумі 314 515,00 грн.: на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 219 934,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» 61 980,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар» - 17 000,00 грн. (на придбання господарських та канцелярських товарів, автозапчастин, конвертів з
марками, картриджів для БФП), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 601,00 грн. (на послуги
програміста по редизайну та обслуговуванню сайту, перезарядку вогнегасників, заправку та ремонт
картриджів);
- КТКВКБМС 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 35 000,00 грн., а саме:
- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20
000,00 грн. (на придбання подарункових наборів для ветеранів), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» - 10 000,00 грн. (на приготування «Солдатської каші» при проведенні заходів з відзначення
святкування 74-річниці Дня Перемоги 9 травня);
- КЗ «Світлодарський палац культури» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5
000,00 грн. (на придбання сувенірів при проведенні міських заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня
захисту дітей);
- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 96 700,00 грн., а саме:
- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 96 700,00 грн.
(на оплату послуг з відлову бродячих собак, зрізування дерев у важкодоступних місцях, викосу карантинних
трав на території міста та ліквідації стихійних звалищ, які утворились на території м.Світлодарська), відповідно
до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.
2. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік залишки бюджетних коштів
спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року по бюджету розвитку склали – 645 622,60
грн.
Відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного Кодексу України збільшується дефіцит спеціального
фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначається залишок коштів станом на 01.01.2019 року,
на суму 645 423,00 грн., який спрямовується на:
- КТКВКБМС 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади» у сумі 561 891,00 грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів» для проведення капітального ремонту санвузлів будівлі Світлодарського міського

палацу культури, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік
(лист від 14.03.2019 №01-34/59);
- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 83 532,00 грн.,
на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на придбання комплексного
дитячого майданчику, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019
рік (службова записка першого заступника міського голови від 18.03.2019)

Начальник відділу обліку та звітності

Ю.В.Шевченко

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
міцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ

Найменуванн
місцевої
програми

0200000

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради (головний
розпорядник)

0210000

Виконавчий комітет Світлодарської міської
ради (відповідальний виконавець)

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

0211140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами Програма
післядипломної освіти
економічного

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0217691

0214082

7691

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

соціального
розвитку м.
Світлодарськ
на 2019 рік

Програма
заходів з
відзначення
державних та
професійних
свят, ювілейн
та святкових
у місті
Світлодарськ
2019 рік

Міський голова

Розроблений:
Начальник відділу обліку та
звітності міської
ради

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від _______________№___________
м.Світлодарськ

Про продовження дії договору оренди
майна
комунальної
власності
територіальної громади м.Світлодарськ від
01.06.2011 № 23 ТОВ «Будмонтажізоляція»

Розглянувши заяву директора ТОВ «Будмонтажізоляція» Дрига Ігоря Вікторовича від 28.01.2019 року про
продовження строку дії договору оренди майна комунальної власності територіальної громади
м.Світлодарська від 01.06.2011 № 23 на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 97,9 кв.м, яке

розташоване за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, вулиця Без назви,
будинок № 16 та надані документи, відповідно до статті 17 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 1. Продовжити
дію договору оренди майна комунальної власності
територіальної громади м.Світлодарська від 01.06.2011 № 23 ТОВ «Будмонтажізоляція»
в особі директора Дрига Ігоря Вікторовича на нежитлове вбудоване приміщення
загальною площею 97,9 кв.м, яке розташоване за адресою: 84792, Донецька область,
Бахмутський район, м.Світлодарськ, вулиця Без назви, будинок № 16 строком на 2 роки
11 місяців з метою розміщення офісу підприємства.
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань
планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ
УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від __________ № __________
м.Світлодарськ

Про передачу виконавчому комітету
Світлодарської міської ради земельної
ділянки в постійне користування для
будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування (нежитлова будівля
гаражу)

Відповідно до рішення міської ради
від 19.02.2019 № VІ/132-11 «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності у власність територіальної громади в особі Світлодарської міської ради для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування (нежитлова будівля гаражу)», Витягу з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію права власності та керуючись ст.92, ст.96, ст.123,
125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів
України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного
земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати виконавчому комітету Світлодарської міської ради в постійне
користування земельну ділянку комунальної власності із земель житлової та
громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (нежитлова будівля гаражу) за
адресою: м.Світлодарськ, проспект Миру, 5Б Бахмутського району Донецької
області,
загальною
площею
0,0109
га,
кадастровий
номер
1410970500:00:001:0021.
2. Міському голові (Брехунець):
2.1. Зареєструвати право постійного користування на земельну ділянку в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому
законодавством порядку.
2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,
дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних
норм України.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови
Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з
питань планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

