
Отримання дозволу на оренду комунального майна Глобинської міської ради 
 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

39000, Полтавська область, м. Глобине, 

вул. Травнева,4 

2. Інформація щодо режиму 

роботи відділу Центру 

надання адміністративних 

послуг 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 8.00 – 16.00 

Вівторок: 8.00 – 20.00 

Субота: 8.00 – 12.00 

3. Телефон (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-

сайт центру надання 

адміністративної послуги 

(05365) 24-7-07; (095)4821335; (068)3037953 

cnap@globynska-gromada.gov.ua 

Офіційний сайт відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Глобинської міської ради: https://cnap.globynska-

gromada.gov.ua 

4. Закон України (назва, 

частина, стаття) 

Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, 

дата та номер, пункт) 

Цивільний та Господарський кодекс України - Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997р. №280/97-ВР. - Закон України « Про 

оренду державного та комунального майна» від 

10.04.1992 р. № 2269- ХІІ. Рішення сесії Глобинської 

міської ради від 24.04.2014 року №210 «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна територіальної громади міста 

Глобине, Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади міста Глобине та типових 

договорів оренди»; 

5. Вичерпний перелік 

документів необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява довільної форми До заяви необхідно додати: - 

копії паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи; - 

копії довідки про включення до ЄДРПОУ; - копії 

установчих документів; - копії довідки про взяття на 

облік платника податків; - копії ліцензії на здійснення 

окремого виду діяльності, у разі її наявності 

6. 

Порядок та спосіб надання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративних 

послуг 

Подання повного пакету документів особисто або 

уповноваженою особою за дорученням, у разі 

необхідності бути присутнім на засіданні громадської 

комісії з житлових питань 

7. Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

безоплатно 

8. Строк, протягом якого 

здійснюється надання 

адміністративної послуги 

Послуга здійснюється протягом 15 днів з дня 

надходження заяви. 

9. Вичерпний перелік підстав 

для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Невідповідність вимогам ЗУ «Про оренду державного 

та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

комунального майна територіальної громади міста 

Глобине 
10. Результат надання 

адміністративних послуг 

Письмова відповідь щодо надання об’єкту в оренду. У 

випадку відмови – письмову відповідь, у якій 

зазначена причина відмови 

11. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Відповідь надсилається поштою або вручається 

особисто заявнику чи іншій особі за нотаріально 

завіреним дорученням 

 


