КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
23.02.2018

м. Кролевець

Про звільнення комунального підприємства
«Кролевецькі рушники»
від перерахування до районного бюджету
30% суми орендної плати, одержаної від передачі
в оренду нежитлових приміщень
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Кролевецькі
рушники» від 15.01.2018 № 3, у зв’язку з необхідністю заміни віконних та
дверних блоків, проведення ремонту місць загального користування, покрівлі,
внутрішніх оздоблювальних робіт у будівлі, розташованої по вулиці
Європейській,15 м.Кролевець, приміщення якої підприємство надає в оренду,
враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, планування соціально - економічного розвитку та управління
комунальною власністю, відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, керуючись пунктом 22 Методики розрахунку і
порядку використання орендної плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району, затвердженої
рішенням районної ради від 28.12.2011 року, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Звільнити комунальне підприємство «Кролевецькі рушники» від
перерахування до районного бюджету 30% суми орендної плати, одержаної від
передачі в оренду нежитлових приміщень будівлі, розташованої по вулиці
Європейська,15 м. Кролевець, яка знаходиться на його балансі, терміном
з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року.
2. Комунальному підприємству кошти, які надходитимуть від оренди
нежитлових приміщень, спрямувати на капітальний, поточний ремонти та
утримання адміністративної будівлі по вул.Європейській,15 м.Кролевець згідно
з напрямками та термінами використання 30% від орендної плати комунальним
підприємством «Кролевецькі рушники» у 2018 році (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально економічного розвитку та управління комунальною власністю (Малахов С.М.)
Голова

М.В.Авраменко
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Додаток
до рішення районної ради
від 23.02 .2018
План
використання 30% від орендної плати комунальним
підприємством «Кролевецькі рушники» у 2018 році
Очікуване надходження коштів від оренди у 2018 році становить
297,4 тис.грн., з яких 30% складуть 89,2 тис.грн.
№з/п
1.
2.
3.

4.

Напрями використання 30%
коштів від оренди
Утримання адмінбудівлі та
адмінперсоналу
Поточний ремонт
Проведення державної реєстрації
кваліфікованого за значенням
походження товарів «Кролевецький
тканий рушник» (патент на
виготовлення)
Всього

Термін
Січеньгрудень
Червеньжовтень
Протягом
2018 року

Сума,
тис. грн.
40,2
41,0
8,0

89,2

