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                                      2020 року м. Вижниця 

 

Про надання в оренду рухомого майна 

та встановлення пільгового розміру  

орендної плати 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частинами 4, 5 статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна»,  розглянувши клопотання 

Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області від 

24.04.2020 року  №7301.6-2777/73.2-20 щодо встановлення пільгового розміру 

орендної плати за користування газовими конвекторами, які знаходяться в 

частині нежитлового приміщення в м.Вижниця по вул.Українській, 20, що 

передане Вижницькою районною радою в оренду Управлінню Державної 

міграційної служби України в Чернівецькій області, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, 

районна рада     

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду  рухоме майно - газові конвектори в кількості 

3(трьох) штук, 2011 року придбання, загальною балансовою вартістю 3 520 (три 

тисячі п’ятсот двадцять) гривень 00 копійок, які обліковуються на балансі 

Вижницької районної ради, Управлінню Державної  міграційної служби 

України в Чернівецькій області для опалення частини орендованого 

нежитлового приміщення  в м.Вижниця по вул.Українській, 20,  на період 

оренди цього приміщення Управлінням Державної міграційної служби України 

в Чернівецькій області. 

2. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. після ухвалення цього 

рішення укласти з Управлінням Державної міграційної служби України в 

Чернівецькій області договір оренди зазначеного у пункті 1 цього рішення 

рухомого майна. 

  3.  Встановити за користування рухомим майном пільгову орендну плату 

в розмірі 1 (одна) гривня в рік, яка підлягає коригуванню на індекс інфляції 

згідно діючого законодавства.  



 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради 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 

 
 


