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УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LXXIII сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 11 червня 2020 року        № 1289-VII 

 

Про  затвердження нової редакції 

Статуту Комунального підприємства 

Комунального закладу 

«Слобожанський селищний Палацу 

культури» 

 

 Керуючись ст. ст. 4, 18, 21, 22, ст. ст. 17, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 87, 88 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 65, 

78 Господарського кодексу України, ст. 9, 15, 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, на виконання рішення LXVII сесії VII скликання Комсомольської 

розглянувши від 13.02.2020р. № 1194-УІІ «Про організацію передачі в оренду 

майна комунальної власності Комсомольської селищної ради», розглянувши лист 

директора Слобожанського палацу культури Афанасенка В.П. від 02.06.2020 р. № 

53, з метою приведення установчих документів Слобожанського селищного 

Палацу культури у відповідність до вимог чинного законодавства Комсомольська 

селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести такі зміни до Статуту Слобожанського селищного Палацу культури: 

 

1.1 Розділ 5 «Майно та кошти Закладу» доповнити пунктами 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 

5.17 наступного змісту: 

«5.13. Заклад є орендодавцем єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і 

споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у 

комунальній власності та обліковується на балансі КПКЗ «Слобожанський 

селищний палац культури». 

5.14. Заклад зобов’язаний передавати на погодження сесії Комсомольської 

селищної ради усі оголошення про передачу комунального майна в оренду на 

аукціоні, у тому числі інформації про додаткові умови оренди певних видів майна, 

до моменту його оприлюднення (розміщення на офіційному вебсайті орендодавця, 

або публікації в друкованих ЗМІ, або розміщення в ЕТС). 
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5.15. Усі рішення про продовження договорів оренди комунального майна без 

проведення аукціону, у випадках, визначених частиною другою статті 18 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», та рішення про 

відмову у продовженні договору оренди комунального майна приймаються 

Комсомольською селищною радою. 

5.16. Усі договори оренди майна комунальної власності, що укладаються за 

результатами  аукціону, після визначення орендаря передаються на затвердження 

найближчої чергової сесії Комсомольської селищної ради.  

5.17. Комсомольська селищна рада дає згоду на розпорядження майном 

балансоутримувача та погоджує рішення балансоутримувача про намір передачі 

майна в оренду»; 

 

1.2. Пункт 6.1.17 Розділу 6 «Організація управління» викласти в наступній 

редакції 

«6.1.17. Здійснює заходи щодо відчуження нерухомого та окремого індивідуально 

визначеного майна, закріпленого за Закладом». 

 

2. Затвердити нову редакцію Статуту Слобожанського селищного Палацу культури 

(додається). 

 

3. Директору КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» Афанасенку 

В.П. забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної 

особи. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію – 

мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку 

(голова комісії – Євченко Є.С.). 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 


