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ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

                                      2020 року м. Вижниця 

Про деякі питання орендної плати 

за майно спільної власності територіальних  

громад сіл, селища, міст Вижницького 

району на період карантинних заходів, 

встановлених для запобігання 

поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частинами 4, 5 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Закон 

України від 30.03.2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року №211  «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» зі змінами та доповненнями, розглянувши клопотання Вижницької 

районної державної адміністрації від 17.04.2020 року № 01.34-498, враховуючи 

рекомендації постійних комісій районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту з цього питання, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Установити, що на період дії карантину, встановленого згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211  «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», нарахування орендної 

плати за користування приміщеннями харчоблоків та буфетів в закладах 

загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району призупиняється.  
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2. Виконавчому апарату районної ради (Г.Івоняк ) довести це рішення до 

відома балансоутримувача та орендодавця нерухомого майна, зазначеного у 

пункті 1 цього рішення, -  відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації (М.Андрич). 

3. 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) та 

постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту (О.Сащук). 

 

Голова районної ради                М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Начальник відділу освіти  

Вижницької районної державної адміністрації                       М.Андрич 

                

           

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 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту                         О.Сащук 

 
 

 


