
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 

(ІІІ пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 24 травня 2012 р. №  510                                                               м. Ужгород 
 
 
Про зміни та доповнення до рішення  
ХІ сесії міської ради VІ скликання  
від 09.12.2011р.  № 344  
 
 З метою забезпечення дохідної частини бюджету міста та підвищення 
ефективності використання об’єктів комунальної власності міста, відповідно 
до ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, 
Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 
14.09.2011 р. № 961 “ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 10 серпня 1995р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р. № 786 ”,  керуючись 
статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення ХІ сесії міської ради 
VІ скликання від 09.12.2011 року № 344 «Про тимчасову Методику 
розрахунку орендної плати за комунальне майно м. Ужгорода та пропорції її 
розподілу» (далі –тимчасова Методика): 

1) пункт 9 тимчасової Методики викласти в наступній редакції:  
9.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними 

організаціями, які утримуються за рахунок місцевого або державного 
бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я та освіти, 
які утримуються  за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними 
та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і 
комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 
об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, 
Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями,  
громадськими організаціями інвалідів, благодійними організаціями, 
національно-культурними товариствами, а також інвалідами з метою 
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 
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(одну) гривню. Такий розмір встановлюється на підставі рішення міської ради. 
Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі 
річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди ; 

2) Додаток 2 до тимчасової Методики доповнити наступним пунктом 
такого змісту: 

«30. Проведення навчально–тренувальних зборів і спортивних змагань, 
організація діяльності пов’язаної з ними, а також культурно – розважальних 
заходів -  2 %». 

2. Рішення опублікувати в газеті “Ужгород”. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

майнової політики, власності та приватизації (Шафарь Я.В.) 
 
 

 
Міський голова           В. Погорелов 
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