
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                      V  СЕСІЯ   VI   СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №  394   
26.08. 2011 року м. Хуст 
 

Про надання в оренду  

Дрогобицькому державному педагогічному 

університету імені Івана Франка 

частини нежитлових приміщень (загальною площею 635,8 кв.м )  

першого поверху в будівлі дошкільного закладу 

за адресою: вул. Гвардійська, № 61 в м. Хуст  
 

Розглянувши лист ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка В.Г. Скотного № 1845 від 30.06.2011року щодо надання дозволу на укладання 

договору строкового платного користування приміщеннями, які належать до нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади міста Хуст для організації навчального процесу 

Дрогобицького навчально-консультаційного центру в м. Хуст по вул. Гвардійська, 61, з метою 

приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України майнових відносин між 

Хустською міською радою та користувачами майна комунальної власності територіальної 

громади міста Хуст та створення сприятливих умов для виконання функцій покладених  на 

заклад освіти, враховуючи погодження управління освіти, релігій та у справах національностей 

Хустської міської ради, керуючись рішенням VІ сесії VІІ скликання Хустської міської ради № 

163 від 04.02.2011 року, ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

ст. 29, п. 2. ст.30,  п.5., ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

погодженням постійно діючої депутатської комісії з питань контролю за проведенням 

приватизації та управлінням комунальною власністю Хустської міської ради,  міська рада 

 
в и р і ш и л а :  

 

1. Надати в оренду Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана 

Франка строком на 3 (три) роки  частину нежитлових приміщень першого поверху  (загальною 

площею 635,8 кв. м,) дошкільного навчального закладу розміщеного за адресою: м. Хуст, вул. 

Гвардійська, 61. 

2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської 

міської ради, керуючись п.1. даного рішення: 

– у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» та Методики розрахунку і порядку використання орендної плати затвердженої 

рішенням VІІ сесії Хустської міської ради V скликання № 336 від 12.06.2007р., укласти договір 

оренди з Дрогобицьким ДПУ ім. Івана Франка. 

3. Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка укласти з 

Хустською міською радою договір сервітутного землекористування під орендованим майном.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу депутатську 

комісію з питань контролю за проведенням приватизації та управлінням комунальною 

власністю Хустської міської ради, управління з питань майна комунальної власності 

виконавчого комітету Хустської міської ради. 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

В. КАЩУК 

 


