
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                        IV   СЕСІЯ  VІІІ  СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                                    ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ №____ 
 

___.___.2023  

 

м.  Хуст 

Про розгляд клопотання громадської  

організації «Закарпатська асоціація  

місцевого розвитку» 

 

          Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні»,  Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 червня 2020 року № 48, «Положення про оренду майна комунальної власності 

територіальної громади м. Хуст», затвердженого рішенням І сесії VІІІ скликання 

Хустської міської ради від 30.06.2021 року №382, Методики розрахунку орендної 

плати за майно комунальної власності Хустської міської територіальної громади 

затвердженої рішенням ІІ сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 

20.10.2021 року №557, розглянувши клопотання громадської організації 

«Закарпатська асоціація місцевого розвитку» від 16.01.2023 року №108/02-17 

щодо передачі в користування на умовах оренди приміщення другого поверху 

адміністративного будинку в с.Нижнє Селище, вул.Центральна, 82А для надання 

гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та тимчасового 

розміщення на період воєнного стану, беручи до уваги, що відповідно до Статуту, 

зареєстрованого управлінням юстиції в Закарпатській області 30.09.1997року, 

громадська організація «Закарпатська асоціація місцевого розвитку» є 

неприбутковою громадською організацією, що не ставить на мету одержання 

прибутку, враховуючи висновок постійно діючої комісій з питань контролю за 

проведенням управлінням по комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та містобудування, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

            1. Погодити тимчасове використання об’єкту комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади - приміщення другого поверху 

адміністративного будинку в с.Нижнє Селище, вул.Центральна, 82А, що 

знаходяться на балансі відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету Хустської міської ради для надання гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним (евакуйованим) особам та безоплатного тимчасового розміщення 



внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на період воєнного стану. 

           2. Затвердити умови оренди та додаткові критерії об’єкту, включення якого 

до одного з Переліків відбувається на підставі рішення виконавчого комітету 

Хустської міської ради:   

           2.1. Визначити цільове використання - для надання гуманітарної допомоги 

внутрішньо переміщеним (евакуйованим) та безоплатного тимчасового 

розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на період воєнного 

стану; 

          2.2. Встановити термін дії оренди об’єкту – період дії воєнного стану та 

протягом шести місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану. 

          2.3. Встановити орендну плату у розмірі 1 грн. в рік без ПДВ; 

2.4. Оплату енергоносіїв та комунальних послуг орендованих приміщень, де 

розміщуються вищезазначена категорія осіб, здійснювати за рахунок громадської 

організації «Закарпатська асоціація місцевого розвитку»; 

 2.5. Проведення необхідних (капітальних/поточних) ремонтних робіт. 

           3. Уповноважити виконавчий комітет Хустської міської ради включити в 

Перелік другого типу об’єкт комунальної власності Хустської територіальної 

громади: приміщення другого поверху адміністративного будинку в с.Нижнє 

Селище, вул.Центральна, 82А. 

           4. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради (Гелеван В. І.), як орендодавцю зазначеного майна, внести 

до Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Хуст, затвердженого рішенням І сесії VІІІ скликання Хустської 

міської ради від 30.06.2021року №382, умови оренди та додаткові критерії 

об’єкту, затверджені п. 2 цього рішення. 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі 

депутатські комісії з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 
 

 

 

Міський голова                                               Володимир КАЩУК 

 


