
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

____________ чергова сесія 

восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 

_______________2023                                                                                                                 № 

 

Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду комунального 

майна та Методики розрахунку орендної 

плати за комунальне майно 

Воскресенської селищної ради 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про 

затвердження примірних договорів оренди державного майна», враховуючи «Методику 

розрахунку орендної плати за державне майно» затверджену Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 квітня 2021 року № 630, з метою удосконалення порядку надання в оренду 

майна, що належить до комунальної власності Воскресенської селищної ради та підвищення 

ефективності використання об’єктів комунальної власності, враховуючи висновок постійної 
комісії з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 
депутатської діяльності, етики, селищна рада,  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та 

Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Воскресенської селищної ради, 

що додається.  

2. Балансоутримувачам комунального майна протягом 10 робочих днів з дня набрання 

чинності даного Порядку надати виконавчому апарату Воскресенської селищної ради 

інформацію про переліки об’єктів нерухомого майна, єдиних майнових комплексів 

підприємств та їх структурних підрозділів комунальної власності, в обсязі, що наявний на 

такий момент. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Воскресенської селищної ради  від 

29.05.2017 р. № 9 «Про затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною 

власністю об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради Вітовського 

району Миколаївської області та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 

об’єднаної  територіальної громади Воскресенської селищної ради та пропорції її розподілу». 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

інфраструктури та житлово-комунального господарства (Голова комісії Юрій ПИЛЬО). 

 
 
Секретар селищної ради                                                                                         Тетяна БІЛОЗОР 

 


