
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ            №   - VIII 
 

Про затвердження Переліку другого типу 

об’єктів оренди комунальної власності  

Краснокутської селищної територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області  

  

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», з метою забезпечення збереження і підвищення ефективності 

використання комунального майна, шляхом передачі його в оренду фізичним, 

юридичним особам та збільшення потенційних джерел надходжень фінансових 

ресурсів до дохідної частини бюджету громади, врегулювання правових, 

економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, 

майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського 

використання майна, що перебуває в комунальній власності Краснокутської 

селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Краснокутська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

      1. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області (додається).  

2.   Відділу комунальної власності апарату селищної ради використовувати 

в роботі Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області.  

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку (Сергій СУСЛО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                           Ірина КАРАБУТ 

 

 

         



Додаток до рішення 

 

Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності  

Краснокутської селищної територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області 

 

 

 
№ з/п Балансоутримувач Найменування 

об’єкту 

Адреса об’єкту Загальна 

площа 

Цільове використання 

1 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 2 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 138 

61,05 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

2 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 1 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 138 

120,6 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

3 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 2 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 138 

69,35 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

4 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 2 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 138 

171,4 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 



5 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 1 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 138 

74,2 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

6 Відділ освіти Краснокутської 

селищної ради Богодухівського 

району Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 2 

поверсі 

смт Краснокутськ, 

вул. Заклепенка, 8 

37,6 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

7 Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району 

Харківської області 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташована на 2 

поверсі 

с Пархомівка, вул. 

Кооперативна, 7 

329,6 Всі види цільового використання 

майна, які не заборонені 

законодавством та не створюють 

шкідливих умов праці іншим 

користувачам 

 


