
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія   VIIІ скликання 

12 лютого 2021р. смт Ємільчине № 209 

 

Про внесення змін до рішення 28 

сесії VII скликання від 16.10.2020р. 

№ 1996  «Про затвердження 

Положення про оренду майна 

комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради  

Житомирської області та 

забезпечення відносин у сфері 

оренди комунального майна»  

 

 

         Керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 

р., постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 

03.06.2020р. № 483, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 28 сесії VII скликання від 16.10.2020р. №1996 «Про 

затвердження Положення про оренду майна комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна», а 

саме: 

  - додаток 2 рішення «Порядок розподілу орендної плати за використання майна  

територіальної громади Ємільчинської селищної ради» викласти в новій редакції (додається); 

  -  додаток 3 рішення «Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально 

важливі послуги населенню» викласти в новій редакції (додається).  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова                                                                                              Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

Рішення 4 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

12 лютого 2021р. № 209 

 

Порядок розподілу орендної плати за використання майна  

 територіальної громади Ємільчинської селищної ради 

 

Орендна плата за використання майна комунальної власності селищної ради 

спрямовується: 

  

1) за нерухоме майно у разі оренди комунального майна, що перебуває на 

балансі бюджетних установ, орендна плата спрямовується до місцевого бюджету в розмірі 50 

відсотків і 50 відсотків є власними надходженнями установи-балансоутримувача; 

2) за нерухоме майно для організації та проведення науково-практичних, культурних, 

мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 

п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається 

суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) 

під час та на період виборчої кампанії – 100 відсотків орендної плати балансоутримувачу 

майна; 

3) за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – 100 відсотків орендної 

плати балансоутримувачу майна. 

         У разі оренди комунального майна, яке перебуває на балансі  комунального 

підприємства, що має статус неприбуткового, орендна плата не підлягає розподіленню, 

і використовується виключно на фінансування статутної діяльності неприбуткового 

підприємства. 

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна територіальної громади 

Ємільчинської селищної ради в повному обсязі спрямовується на виконання статутних 

завдань підприємства, установи, організації і використовується згідно з кошторисом 

відповідної бюджетної установи, якщо інше не визначено рішенням ради. 

 

 

 

Секретар   ради                                                                                         Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

рішення 4 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

12 лютого 2021р. № 209 

 

ПЕРЕЛІК  

підприємств, установ, організацій, що надають  

соціально важливі послуги населенню 

 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про оренду 

державного та комунального майна”, крім визначених цим Законом осіб, підприємствами, 

установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню на території 

територіальної громади Ємільчинської селищної ради, є: 

 

1) Громадські організації, які здійснюють діяльність у сфері молодіжної політики, 

фізкультури та спорту. 

2) Молодіжні центри та простори, незалежно від форми власності, створені відповідно 

до вимог, встановлених законодавством у сфері молодіжної політики. 

3) Громадські організації, які надають безоплатну допомогу особам, які опинилися у 

скрутних життєвих обставинах. 

4) Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, що надають послуги з харчування учнів 

в закладах загальної середньої освіти. 

5) Фонд соціального страхування України та його структурні підрозділи. 

6) Медичні заклади – комунальні некомерційні підприємства. 

 

 

Секретар   ради                                                                                       Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про внесення змін до рішення 28 сесії VII скликання від 16.10.2020р. № 1996  «Про 

затвердження Положення про оренду майна комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради  Житомирської області та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»»  

 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 



 

 
 


