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Про внесення змін до Порядку передачі в оренду 

майна, що є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

Чернівецької області затвердженого рішенням 

десятої сесії районної ради від 23 грудня 2021 року 

№219-10/21 

 

 У відповідності до частини 3 статті 16, підпунктів 19, 20 частини 1 статті 

43, статті 60, частини 2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 

статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

Постановою Кабінету міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» зі змінами, Методики розрахунку 

орендної плати за державне майно, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2021 року №630, враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації районна рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ наступні зміни до Порядку передачі в оренду майна, що 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району Чернівецької області затвердженого рішенням десятої сесії Витжницької 

районної ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року №219-10/21 «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району Чернівецької 

області»: 

1.1. З підпункту 1.4. пункту 1. Загальні положення Порядку передачі в 

оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району Чернівецької області вилучити текст - «(утворена згідно 

рішення сьомої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання від 27 травня 

2021 року №157-07/21 «Про затвердження розпорядження голови Вижницької 



районної ради № 17 від 13 квітня 2021 року «Про затвердження складу комісій 

районної ради», голова – ВІРСТА Сергій)», та викласти підпункт в такій редакції: 

«1.4. Уповноваженим органом управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району (далі - 

уповноважений орган управління) визначити комісію районної ради з питань 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району, якій вирішувати питання щодо управління відповідним 

майном, відповідно до законодавства.» 

1.2. Пункт 13 Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району, що є Додатком 1 до Порядку передачі в оренду майна, що 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району Чернівецької області замінити та викласти у наступній редакції: 

«13. У разі, якщо орендарем нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району виступає бюджетна 

установа, яка повністю фінансується за рахунок бюджету будь-якого рівня, в 

тому числі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, орендна 

ставка становить 1%.» 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (Михайло 

КОЗЯН). 

 

 

Голова районної ради      Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Завідувачка загального відділу 

виконавчого апарату 

районної ради        Олена ЧЕПУХ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради     Сергій ВІРСТА 

 

Радник голови районної ради  

з правових питань              Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань комунальної власності та приватизації  Михайло КОЗЯН 
 


