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Рішення про деякі питання управління майном, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Дніпропетровської області 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України „Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності”, Положенням про відчуження об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 

області, затвердженим рішенням Дніпропетровської обласної ради від 06 

серпня 2004 року № 439-18/ХХІV „Про вдосконалення управління майном, 

що належить до спільної власності територіальних громад області”, 

ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, житлово- комунального господарства, 

обласна рада               в и р і ш и л а: 

  
  

7. Запровадити у 2016 році та продовжити зміни в організації 

харчування дітей у навчальних закладах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 

області (додаток 4). 

 

З метою оптимізації витрат бюджетних коштів на забезпечення харчування 

учнів у навчальних закладах, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селиш, міст Дніпропетровської області, надати 

згоду на безоплатне користування терміном на 2 роки 11 місяців: 

 

приміщеннями харчоблоків, овочесховищ, комор та технологічним 

обладнанням навчальних закладів переможцям конкурсних торгів, 

проведених  відповідними закладами, на надання послуг з харчування за 

умови здійснення переможцями конкурсних торгів поточного ремонту 

зазначених приміщень за власний рахунок; 

 

кухонним інвентарем та посудом за умови повернення його після 

закінчення дії договору в належному стані. 

 

Звільнити від сплати за комунальні послуги та енергоносії переможців 

конкурсних торгів, які надаватимуть послуги з харчування дітей у 

навчальних закладах, що належать до спільної власності територіальних 
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громад сіл, селиш, міст Дніпропетровської області, за умови відсутності 

зазначених витрат у калькуляції вартості послуг. 

 

Координацію заходів з виконання п. 7 цього рішення покласти на 

департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на постійну 

комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді. 

Вважати такими, що втратили чинність, пункт 9 рішення Дніпропет-

ровської обласної ради від 23 січня 2015 року № 615-29/VI та підпункт 9.2 

рішення Дніпропетровської обласної ради від 29 травня 2015 року 

№ 650-31/VІ „Про деякі питання управління майном, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Дніпропетровської області”. 

  

8. Керівникам обласних комунальних підприємств, закладів та установ 

здійснити дії, передбачені чинним законодавством, на виконання 

пунктів 1 – 7 цього рішення. 

  

9. Запропонувати головам міських, районних, сільських та селищних 

рад здійснити заходи, передбачені чинним законодавством, на 

виконання пунктів 1, 2, 4 цього рішення. 

  

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства. 

 

Голова Дніпропетровської обласної ради 
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