
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА MICЬKA РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

XXV сесії міської ради VIІІ скликання 
  

26 травня 2022  року № 3                                                               

м. Шепетівка   

 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

сесії  міської ради від 23 грудня 2021р. №25 

«Про затвердження  нормативних документів  

з питань оренди майна  комунальної власності  

Шепетівської міської територіальної громади» 

 
На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 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», 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання 
розрахунку орендної плати за державне майно»,  враховуючи Наказ Міністерства фінансів 
України № 23 від 19.01.2021р «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації 
щодо перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій комунальних 
некомерційних підприємств, які передають в оренду закріплене за ними майно», керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шепетівська міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

1. В п. 3.3 та п. 3.4 розділу ІІ  додатку 2 «Примірний договір оренди нерухомого або 

іншого окремого індивідуально визначеного майна,що належить до комунальної 

власності Шепетівської міської територіальної громади» до рішення  XX сесії міської 

ради VII скликання від 23.12.2021р. № 25 «Про затвердження нормативних 

документів з питань оренди майна комунальної власності Шепетівської міської 

територіальної громади слова «державного бюджету» замінити словами «бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади». 

2. Пп. 1.1. п.1 додатку 4 «Порядок розподілу орендної плати за комунальне майно 

Шепетівської міської територіальної громади» до рішення  XX сесії міської ради  VII 

скликання від 23.12.2021р. № 25 «Про затвердження нормативних документів з 

питань оренди майна комунальної власності Шепетівської міської територіальної 

громади»  доповнити словами «та бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади». 

3. П. 2 додатку 4 «Порядок розподілу орендної плати за комунальне майно Шепетівської 

міської територіальної громади» до рішення  XX сесії міської ради  VII скликання від 

23.12.2021р. № 25 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди майна 

комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади» викласти в 

новій редакції:  

2 Орендна плата справляється та розподіляється наступним чином:  

2.1. Балансоутримувачі комунального майна переданого в оренду надають орендарям 

рахунки на сплату орендної плати із врахуванням пп.2.2, пп.2.3. п.2 даного Порядку.; 



2.2. Орендна плата за оренду індивідуально визначеного майна ( крім нерухомого)  

балансоутримувачів сплачується орендарем в повному обсязі на рахунок 

балансоутримувача майна; 

2.3. Орендна плата за оренду нерухомого майна ( будівель, споруд, приміщень, їх 

окремих частин) балансоутримувачів сплачується орендарями такого майна на 

підставі виставлених балансоутримувачами рахунків із врахуванням наступного 

розподілу: 

- 50% орендної плати перераховується орендарем до загального фонду бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади; 

- 50% орендної плати  перераховується орендарем на рахунки балансоутримувачам; 

2.4. Балансоутримувачі майна переданого в оренду, щомісячно до 10 числа місяця, 

наступного за звітним інформують фінансове управління про стан нарахування та 

перерахування орендної плати в тому числі  як в частині що зараховуються до 

бюджету  громади так і в частині що зараховуються на рахунок балансоутримувача. 

2.5. Балансоутримувач здійснює контроль за своєчасним перерахуванням орендарями 

комунального майна орендної плати, в тому числі і в частині, що зараховується як до 

бюджету громади так і в частині що  зараховується на свій рахунок, здійснюють 

оперативне реагування на несвоєчасну сплату орендарями орендної плати. 

Балансоутримувачі зобов’язані надавати управлінню економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій та фінансовому управлінню будь-яку інформацію стосовно 

оренди нерухомого майна. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ), заступника 

міського голови з  питань виконавчих органів ради за розподілом обов’язків 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


