УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIIСЕСІЯ,VII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
11 грудня 2018 року

Стрий

№ 650

Про внесення змін у п. 4 рішення
VIIIсесії VI демократичного скликання
№ 161 від 15.12.2011р. «Про застосування
Методики розрахунку орендної плати за нерухоме
майно комунальної власності
територіальної громади міста Стрия»
Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та керуючись
Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995р. «Про Методику
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роподілу» міська рада
вирішила:
1. Викласти в новій редакції п. 4 рішення VIIIсесії VI демократичного скликання №
161 від 15.12.2011р. «Про застосування Методики розрахунку орендної плати за
нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Стрия», а
саме:
- Установити розмір орендної плати (базову ставку) за користування нерухомим
майном в розмірі 1 гривня в рік за 1 кв. м (без ПДВ) на 2019 рік, згідно додатку
№ 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань приватизації, управління міським комунальним майном та торгівлі (Я.
Михайлюк)

Міський голова

Роман Шрамов’ят

Додаток № 1
до рішення сесії міської ради
№ 650 від 11.12.2018 р.
Перелік громадських організацій, благодійних фондів, спортивно-оздоровчих
клубів, фізкультурно-спортивних товариств, а саме:
1. Стрийська міська організація Конгресу Українських Націоналістів
2. Стрийська районна організація Конгресу Українських Націоналістів
3. Спортивно-оздоровчий клуб «Сене»
4. Спортивно-оздоровчий клуб «Імпульс»
5. Спортивно-оздоровчий клуб «Колумбус»
6. Громадська організація боксерський клуб «Стрияни»
7. Молодіжно-спортивний клуб з боксу та кікбоксингу «Баларама»
8. ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»
9. Український спортивний тенісний клуб
10. Стрийське районне товариство бджолярів любителів
11. Стрийська міжрайонна первинна організація українського товариства сліпих
12. Рада садівничого товариства району
13. Станиця Стрий Пласту – національної скаутської організації України
14. Громадська організація «Об’єднання «Самопоміч»
15. Громадська організація «Молодь Стрийщини»
16. Регіональний клуб «Барс» кікбоксингу
17. Бдагодійний фонд «Карітас»
18. Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа комунального закладу
Львівської області
19. Гірський клуб «Екстрем»

Секретар ради

Наталія Канівець

