
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
   

П’ятнадцята сесія  VIIІ скликання 

25 листопада 2022р. смт Ємільчине № 2331А 

 

Про надання дозволу Відділу освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської селищної 

ради на передачу в оренду майна 

комунальної власності без проведення 

аукціону 

 

 

Керуючись Законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії селищної ради «Про затвердження 

Положення про оренду майна комунальної власності Ємільчинської селищної ради  

Житомирської області та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» від 

16.10.2020р. № 1996, Постановою КМУ від 28.04.2021р. № 630 «Деякі питання розрахунку 

орендної плати за державне майно», з метою ефективного використання комунального майна  

територіальної громади, беручи до уваги клопотання Відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області, враховуючи рекомендації постійної 

комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області на заключення договору оренди нерухомого майна комунальної власності селищної 

ради без проведення аукціону, а саме:  кімнат (№ 87- 10,8 м2 , № 86-18,6 м2  , № 85 -20,7 м2 , № 

82-20,4 м2), загальною площею 70,5 м2, розташованих на ІІІ поверсі за адресою: Житомирська 

обл. смт Ємільчине, вул. Військова, буд. 9, з Центрально-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м.Хмельницький) для розміщення Ємільчинського відділу 

державної виконавчої служби у Новоград-Волинському районі Житомирської області 

Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький)  з 01 грудня 2022 року строком на п’ять років, але не більше 12 місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану. 

2. Встановити річну орендну плату за використання частини нежитлової будівлі у розмірі 1 

гривня. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області: 

- опублікувати в електронній торговій системі дане рішення та інформаційне повідомлення 

про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону у встановлений законодавством термін; 

- укласти договір оренди та оприлюднити його в електронній торговій системі. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

Селищний голова                                                                     Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

15 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради на 

передачу в оренду майна комунальної власності без проведення аукціону» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

10 17 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 

 




