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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 308

24 грудня 2021 р. 15 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 Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 
України, пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 
року № 483, 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», враховуючи 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, висновок постійної комісії обласної Ради 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), а 
саме:

1.1 Абзац 2 пункту 5 рішення викласти в такій редакції:
«До матеріалів додаються отримані балансоутримувачами майна висновки 

та пропозиції з цих питань від галузевих департаментів (управлінь) 
облдержадміністрації. У разі ненадання таких висновків та пропозицій у 
визначений в додатках 1,2 до рішення строк, питання вважаються погодженими 
відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації».

1.2 В пункті 10:
1.2.1 абзац 2 після словосполучення «прирівняних до них організацій» 

доповнити словосполученням «(установ, закладів), асоціацій органів місцевого 
самоврядування»;

1.2.2 доповнити абзацом З такого змісту:
«Встановити плату за оренду майна, що передається для забезпечення 

діяльності виборчих комісій в розмірі 1 гривні протягом строку оренди».



1.3 Пункт 11:
1.3.1 доповнити абзацом 11 такого змісту:

«Плата за оренду майна, переданого для забезпечення діяльності виборчих 
комісій не індексується, не розподіляється та спрямовується орендарем 
орендодавцю в повному обсязі.»;

1.3.2 в абзаці 5 число «50» замінити числом «40»; в абзаці 6 число «10» 
замінити числом «20».

Абзаци 11-13 вважати абзацами 12-14 відповідно.
1.4 В додатку 1 пункт 8 та в додатку 2 пункт 5 викласти в такій редакції:
«Департамент облдержадміністрації надає висновки та пропозиції щодо 

цього питання та направляє їх  протягом 5 робочих днів балансоутримувачу».
1.5 Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.

1.6. Доповнити додаток 7 абзацом 6 такого змісту:
«5) громадські чи інщі організації, що отримують фінансову підтримку за 

рахунок коштів обласного бюджету.»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництву комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов Ау^.) у)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення сесії обласної Ради 

8 скликання
в ід ^  а. 2021 р. №  Зор

Нова редакція Додатка 6 «Інформація про здачу в оренду майна, що належить до спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області з а ___________місяць____________рік»

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»

без ПДВ

Орендар, Нарахування Сплачено Заборгованість Перераховано Заборгованість Примітка
(об'єкт оренди, орендної плати орендної плати орендаря, до обласного перед обласним
базовий місяць, за звітнин орендарем, грн бюджету Уо бюджетом,
орендна плата М ІСЯЦ Ь, грн сплаченої грн

за базовий грн орендарем
місяць) орендної плати, 

грн

Перший заступник голови обласної Ради В. КІСТІОН
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