
 

ПРОЄКТ 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                              № 

м. Краматорськ   

Про порядок розподілу орендної 

плати за користування майном 

комунальної власності Краматорської 

територіальної громади  
 

З метою забезпечення правового регулювання орендних відносин та ефективного 

використання майна комунальної власності, відповідно до підпункту 10 частини 3 статті 29 

Бюджетного кодексу України, пункту 5 статті 17 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, приватизації та комунальної власності,                 

керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
   
          міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
          1. Затвердити наступний порядок розподілу орендної плати за користування майном 

комунальної власності Краматорської територіальної громади:  
1.1. За єдині  майнові комплекси комунальних підприємств – 100 відсотків до 

міського бюджету; 
1.2. За нерухоме майно, яке перебуває на балансі виконавчих органів міської ради,  

комунальних підприємств, установ або закладів (крім комунальних підприємств, що мають 
статус неприбуткового) – 30 відсотків орендної плати до міського бюджету, 70 відсотків – 
балансоутримувачу майна; 

1.3. За окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – 100 відсотків             

балансоутримувачу майна;  
1.4. 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 балансоутримувачу майна; 
2. 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. 
3. Орендна плата в розмірі 100 відсотків сплачується на відповідний рахунок 

виконавчих органів міської ради,  комунальних підприємств, установ або закладів, на балансі 

яких перебуває орендоване комунальне майно. 
4. Виконавчі органи міської ради,  комунальні підприємства, установи або заклади, на 

балансі яких перебуває орендоване комунальне майно, кожного місяця перераховують до 

міського бюджету часку орендної плати у відсотках, встановлених пунктом 1 цього рішення. 
 

 



 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень та постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації та комунальної власності. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 

 
 


