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Про внесення змін до Методики 
розрахунку та порядку 
використання плати за оренду 
майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
Чернігівського району в новій 
редакції

Відповідно до частини першої пункту 20 статті 43 та частини п’ятої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись частиною другою статті 19 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» та Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
ефективного використання майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Чернігівського району, районна рада вирі шила :

1. Внести зміни до Методики розрахунку та порядку використання 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Чернігівського району в новій редакції, затвердженої рішенням Чернігівської 
районної ради від 26 грудня 2018 року «Про затвердження Методики 
розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району в новій 
редакції» (надалі - рішення) та викласти пункт 7 у наступній редакції:

«7. Розмір річної орендної плати за оренду майна становить одну 
гривню для використання:

- бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок 
районного бюджету;

- державними й комунальними закладами охорони здоров’я;
Чернігівською районною державною адміністрацією та її 

структурними підрозділами;
- організаціями, установами, що займаються реабілітацією дітей, 

співзасновником яких є районна рада,



;; - ГОВ «Чернігівський край» відповідно до Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації»;

- Чернігівським районним благодійним фондом «Милосердя»;
- територіальним органам Пенсійного фонду України;
- позашкільним навчальним закладам спортивні зали у загальноосвітніх 

школах Чернігівського району, які проводять заняття з дітьми;
- Чернігівським обласним територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки, для зберігання техніки та майна підрозділів 
територіальної оборони;

- Товариством Червоного Хреста України і його місцевими 
організаціями.

Установлена орендна плата установам та організаціям, які утримуються 
за рахунок державного і обласного бюджетів (крім закладів охорони 
здоррв’я), надається з умовою здійснення орендарем заходів, спрямованих на 
покращання фізичного (технічного) стану орендованого майна. Щорічний 
звіт про здійснені заходи надається орендодавцю в останній місяць 
календарного року.

Індексація річної орендної плати здійснюється один раз на рік на 
підставі річного індексу інфляції.»

2. У десятиденний строк оприлюднити це рішення на офіційному 
веб-сайті Чернігівської районної ради. Рішення набирає чинності з моменту 
його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, транспорту та інфраструктури.
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