
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №________ 

 

________________ 2020 року м. Вижниця 

Про врегулювання процедури  

надання в оренду майна спільної  

власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району  

 

Керуючись пунктами 19, 20 частини першої статті 43, частиною 4 статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 

прийняттям 03.10.2019 року Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» №157 – ІХ (далі – Закон№ 157 – ІХ), який  набув чинності 

27.12.2019 року, вводиться в дію з 01.02.2020 року, а окремі положення цього 

Закону – з 01.10.2020 року,  втратою чинності редакції Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року 

№ 2269-XIІ, з метою приведення у відповідність із вимогами Закону №157 – ІХ 

рішень Вижницької районної ради з питань надання в оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району, враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада          

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити виконавчому апарату районної ради розробити та подати у 

встановленому порядку на розгляд профільної постійної комісії районної ради 

та  сесії районної ради регуляторний акт - Порядок передачі майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району  в 

оренду, відповідно до вимог та положень Закону №157 – ІХ, після затвердження 

відповідного Порядку Кабінетом Міністрів України та внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону. 

 

2.  Встановити наступне: 

2.1. До моменту затвердження районною радою Порядку передачі майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району  в оренду при передачі в оренду комунального майна керуватися 

вимогами Закону №157 – ІХ та діяти відповідно до його положень; 
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2.2. Договори оренди комунального майна, укладені до набрання чинності 

Законом (в тому числі до дати введення в дію), зберігають свою чинність та 

продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені. 

3. Визнати такими, що втратили чинність Порядок надання в оренду, 

позичку (безоплатне користування) майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району  та Порядок проведення Конкурсу на право 

оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району, затверджені рішенням шостої сесії Вижницької районної ради VIІ  

скликання №115-6/16 від 21 квітня 2016 року «Про управління майном спільної 

власності територіальних  громад сіл, селища, міст Вижницького району». 

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю. Никифоряк). 

 

 

    Голова районної ради                                                               М.Андрюк                          

         

 

Виконавець:  

Завідувач відділу з питань управління 

об’єктами  комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради                 О.Джал 

 

           

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради              С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради              Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради             К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради             Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 


