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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2022 р.

сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до
рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року № 134
«Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області»
Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43, частини 5 статті 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
правовий режим воєнного стану», Закону України «Про торгово-промислові
палати в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди
державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483 та «Про
особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного
стану» від 27 травня 2022 року № 634, рішення 20 сесії обласної Ради З
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії
обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної
власності», рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року
№ 1 3 4 «Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Вінницької області» (зі змінами та доповненнями),
враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області та висновки постійних комісій
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету та з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня
2021 року № 134 «Про оренду майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» (зі змінами та
доповненнями), а саме:
1.1. Абзац З пункту 10 викласти в наступній редакції :
«Встановити плату за оренду майна, що передається для забезпечення
діяльності виборчих комісій в розмірі 1 гривня протягом строку оренди, майна
що передається для забезпечення діяльності структурних підрозділів Збройних
сил України та Національної гвардії України в розмірі 1 гривня в рік».
1.2.

В пункті 11:

- в абзаці 5 число «40» замінити числом «ЗО»; в абзаці 6 число «20»
замінити числом «ЗО»;
- абзац 11 викласти в наступній редакції :
«Плата за оренду майна, переданого для забезпечення діяльності
виборчих комісій, структурних підрозділів Збройних сил України та
Національної гвардії України не індексується, не розподіляється та
спрямовується Орендарем Орендодавцю в повному обсязі».
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.) та з
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку
інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

