
Проєкт  

 

УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

____________________  2020 року                      м. Вижниця 

Про особливості оренди  

приміщень харчоблоків та буфетів  

суб’єктами господарювання,  

які організовують гаряче харчування  

у закладах загальної середньої  

освіти спільної власності територіальних  

громад сіл, селища, міст Вижницького району 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частинами четвертою та 

п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

розглянувши клопотання Вижницької   районної   державної    адміністрації від 

01 липня 2020 року №01.34-783, 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.  Для суб’єктів господарювання,  які у встановленому порядку здійснюють 

послуги з організації гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району 

на період з 1 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року, встановити наступне: 

1.1. Надати право оренди приміщень харчоблоків та  буфетів  без 

проведення електронних аукціонів; 

  1.2. Право оренди приміщень буфетів надається на період оренди 

приміщень харчоблоків у цих закладах. 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Розмір орендної плати за користування:  

- приміщеннями харчоблоків - 1 гривню за 1 м2 в місяць; 

- приміщеннями буфетів - відповідно до розрахованого, на підставі 

проведеної незалежної оцінки об’єкта оренди, з врахуванням вимог діючого 

законодавства  України. 

1.4. У разі офіційної відмови суб’єктів господарювання від оренди 

приміщень шкільних буфетів,  надання в оренду таких приміщень здійснюється 

на загальних засадах - шляхом проведення електронних аукціонів. 

1.5. На період шкільних канікул, карантину, коли гаряче харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах не здійснюється, зазначені суб’єкти 

господарювання звільняються від сплати за оренду харчоблоків, буфетів та 

технологічного обладнання.  

2. Виконавчому апарату районної ради (ІВОНЯК Георгій) довести це 

рішення до відома балансоутримувача та орендодавця майна закладів загальної 

середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району -  відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації (АНДРИЧ Михайло). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій) та 

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

молоді та спорту (САЩУК Олег). 

 

Голова районної ради        Михайло АНДРЮК 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

В.о. начальника відділу освіти  

Вижницької райдержадміністрації                        Ганна ГРИНЧУК 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради                Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради               Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради                           Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради               Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій    Юрій НИКИФОРЯК 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту                      Олег САЩУК 


