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УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

(________ сесія) 

РІШЕННЯ 

 
 
 
від _________ № _________ 
м. Івано-Франківськ 
 
Про внесення змін до  Методики 
розрахунку орендної плати за майно 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженої рішенням обласної 
ради від  23.12.2020. №  44-2/2020 
 

 
         Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про оренду державного та комунального майна”, “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.04.2021. № 630 “Деякі питання розрахунку 
орендної плати за державне майно”, враховуючи висновок постійної комісії 
обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального 
господарства, обласна рада  
 

вирішила: 

 
1. Доповнити пункт 2. Методики розрахунку орендної плати за майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 44-2/2020, абзацом 
третім такого змісту: 

 
Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 

майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) 
та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, 
укладеного між балансоутримувачем та орендарем, примірна форма якого 
затверджується Фондом державного майна. 

 
2. Внести зміни в пункт 3 Методики розрахунку орендної плати за майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області: 
 
в абзаці першому після слів “У разі оренди нерухомого майна (крім 

оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у 
пункті 8 цієї Методики)” додати слова “та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна”; 

 



в абзаці другому після слів “або додатком 2 (для договорів оренди, строк 
дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 
18 Закону)” додати слова “або пунктом 9 Методики для іншого окремого 
індивідуально визначеного майна”. 

 
3. Пункти 8, 9 та 11 Методики розрахунку орендної плати за майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області викласти в 
новій редакції: 

 
“8. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1,20 грн. (з 

ПДВ) встановлюється таким орендарям: 
 
органам місцевого самоврядування, іншим бюджетним організаціям, 

закладам, установам, які повністю фінансуються з місцевих бюджетів; 
 
національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка 

з місцевих бюджетів; 
 
редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або 

частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих 
об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, 
трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим 
засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації”. 
 

Орендна плата у розмірі 1,20 грн. (з ПДВ) для орендарів, зазначених в 
абзаці четвертому цього пункту не застосовується у разі оренди нерухомого 
майна для розміщення засобів масової інформації: 

 
рекламного та еротичного характеру; 
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю 

юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; 
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

матеріали зарубіжних засобів масової інформації;  
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності 

яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, 
технічних засобів мовлення”.  

 
“9. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого 

індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється 
на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди. 

 
Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів 

встановлюється на рівні 10 відсотків вартості обєкта оренди. 
 
У разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної 

орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у 
тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.   

 
Місячна орендна плата в розмірі 1,20 грн. (з ПДВ) за 1 кв.м занедбаної 

пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 
130 Особливостей передачі, на підставі рішення обласної ради, прийнятого 
відповідно до пункту 134 Особливостей передачі, орендарям, які отримали таку 
пам’ятку у довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 130-138 
Особливостей передачі”. 



 
“11. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення 

аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на 
який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування 
орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який 
припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і 
кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом 
коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, 
на середньорічний індекс інфляції такого року. 

 
Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 8 цієї Методики, не 

підлягає коригуванню на індекс інфляції”. 
 
4. Викласти в новій редакції пункт 15 додатка 1 до Методики розрахунку 

орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області: 

 
Орендні ставки * 

для договорів оренди майна спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 

№ 
з/п 

Орендарі 

Орендна 
ставка 
(річна), 

відсотків 

15. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються з місцевих бюджетів 3 

 
 
5. Доповнити додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області пунктом  28: 
 

Орендні ставки * 
для договорів оренди майна спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 

№ 
з/п 

Орендарі 

Орендна 
ставка 
(річна), 

відсотків 

28. 
Комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті 
реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я 

0,01 

 
 
6. Викласти в новй редакції пункт 22 додатка 1 до Методики розрахунку 

орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області: 

 
Орендні ставки * 

для договорів оренди майна спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 

№ 
з/п 

Орендарі 

Орендна 
ставка 
(річна), 

відсотків 

22. 
Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обряді та 
церемоній 

0,01 

 
 



7. Викласти в новій редакції пункт 4 абзацу 4 додатка 2 до Методики 
розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст областіедакції: 

 
Орендні ставки для договорів оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області * 
 

№ 
з/п 

Орендарі 

Орендна 
ставка 
(річна), 

відсотків 

4. Розміщення  

 
офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, 
бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор 
(агентств нерухомості) 

20 

 
 
8. Внести зміни в пункт 22 додатка 2 до Методики розрахунку орендної 

плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, доповнивши його словами: 

 
 

Орендні ставки для договорів оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області * 

 

№ 
з/п 

Орендарі 

Орендна 
ставка 
(річна), 

відсотків 

22. Розміщення  

 комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Будінвест” 1 

 
 
9. Доповнити додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, пунктами 24, 
25, 26, 27, 28 та 29: 

 
Орендні ставки для договорів оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області * 
 

№ 
з/п 

Використання нерухомого майна за цільовим призначенням 
Орендна 
ставка,  

відсотків 

24. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25 

25. 
Розміщення громадських приймалень народних депутатів України від 
Івано-Франківської області та депутатів місцевих рад для виконання ними 
депутатських повноважень: 

 

 не більш як 50 кв. метрів;   1 

 для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів  20 

26. 
Розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих 
організацій 

0,01 

27. 
Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та 
церемоній 

0,01 

28. 
Розміщення  громадських та благодійних організацій, які здійснюють 
безкоштовну психологічну, соціальну, правову допомогу, волонтерську 
роботу, реабілітацію та адаптацію учасників АТО та ООС 

0,01 

29. Розміщення Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” 0,01 



 
 
10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур). 
 
 
 
Голова обласної ради         Олександр Сич 
 
 
 

 


