
      Проєкт рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження  

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 

комунальної власності територіальної громади міста Чернігова» 

 

         Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  частини другої статті 17 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна»,  з метою підвищення ефективності 

використання майна комунальної власності територіальної громади                     

м. Чернігова міська рада вирішила: 

 

       1. Затвердити Методику розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова. 

       2. Фонду коммунального майна міської ради та іншим орендодавцям 

об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова керуватися 

цією Методикою при передачі об’єктів в оренду. 

Договори оренди  об’єктів комунальної власності територіальної громади 

м. Чернігова, що укладені без проведення електронного аукціону до набрання 

чинності цього рішення, у яких орендарі використовують майно за цільовим 

призначенням для якого розмір орендної ставки змінено та у яких орендарям 

встановлена річна орендна плата у розмірі 1 (однієї) гривні  підлягають 

перегляду в частині розміру орендної плати у тримісячний термін з для 

набрання чинності цього рішення.  

       3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від              30 

липня 2007 року «Про затвердження Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Чернігова»  (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями від 

16 квітня 2008 року (27 сесія 5 скликання), від 31 травня 2011 року (9 сесія  6 

скликання), від 27 жовтня 2011 року (14 сесія 6 скликання), від 26 червня 2012 

року (22 сесія 6 скликання), 07 червня 2013 року (32 сесія 6 скликання),  28 

листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання), 31 березня 2016 року № 6/VІІ-6, 30 

червня 2016 року № 9/VІІ-5, 29 вересня 2016 року № 11/VІІ-4,26 січня 2017 року 

№ 15/VІІ-11, 21 квітня 2017 року № 19/VII-13, 29 червня 2017 року № 21/VII-11, 

30 листопада 2017 року № 25/VII-19, 21 грудня 2017 року № 26/VII-9, 31 січня 

2018 року № 27/VII-12, 29 березня 2018 року № 29/VII-4, 22 червня 2018 року № 

32/VII-12, 30 травня 2019 року № 42/VII-8, 24 грудня 2020 року № 3/VIII-13. 

       4. Пресслужбі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити в 

десятиденний строк з дня прийняття оприлюднення  цього рішення у  

друкованих засобах масової інформації.   

       5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів  (Волок Р. В.) 

та заступника міського голови Геращенка В. М. 

 

 

Міський голова                       Владислав  АТРОШЕНКО 


