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 На  запит про доступ до публічної інформації 02.12.2020 р. повідомляємо 

наступне: 

-       процедура передачі в оренду комунального майна територіальної громади 

міста Ужгород відбувається на підставі Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (далі Закон) від 03.10.2019 року та 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого 

постановою КМУ від 03.06.2020 р. №483; 

-      рішенням LII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 15 жовтня 

2020 року №2173 затверджено Додатковий перелік підприємств, установ, 

організацій, які надають соціально важливі послуги населенню на території 

міста Ужгород; 

-      рішенням LII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 15 жовтня 

2020 року №2172 затверджено Примірний договір оренди нерухомого або 

іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до 

комунальної власності міста Ужгород; 

-      рішенням XХХIV сесії міської ради VIІ скликання 28.02.2019 р. № 1455 

затверджено Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Ужгород, яке передається в оренду та пропорції її розподілу.  

        Що стосується переліку підприємств, установ, організацій, яким надаються 

безоплатно в користування будівлі, споруди, приміщення комунальної форми 

власності, зазначаємо, що відповідно до норм діючого законодавства з 

01.02.2020 не передбачено можливість безкоштовної передачі в оренду 

державного та комунального майна. Одночасно зазначаємо, що інформація про 

передачу права на експлуатацію комунального майна (перелік договорів 

позички, укладених до набрання чинності Законом) територіальної громади 

міста Ужгород, розміщена на сайті Ужгородської міської ради в розділі 

“Комунальна власність” (інформацію додаємо). 
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        Що стосується переліку підприємств, установ, організацій,яким 

встановлено розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, що 

перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Ужгород у 

розмірі 1 гривні, зазначаємо, що розмір річної орендної плати за оренду 

нерухомого майна в розмірі однієї гривні встановлюється на підставі рішення 

міської ради. Оскільки, виборка, запитуваної Вами інформації вимагає 

додаткового часу, для отримання необхідної Вам інформації, просимо 

конкретизувати період, який може бути цікавим для Вас. 

         Додаток: на 1 арк. 
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