
ПРОЄКТ 

  

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

(                сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від _______ № __-___________/2020 

с. Нижній Вербіж 

 

Про звільнення від плати за користування 

майном на час дії карантину 

 

Розглянувши звернення ФОП Чукур Мар’яни Віталіївни та ФОП Білавич Галини 

Дмитрівни про звільнення від плати за користування комунальним майном, відповідно до ч. 6 
ст. 762, ч. 14 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, п.3 ч.5 Розділу 
I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада об’єднаної територіальної 
громади 

вирішила: 
1. Звільнити від плати за користування майном з моменту встановлення карантину, 

введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його завершення в 
установленому законом порядку: 

1.1. орендаря фізичну особу-підприємця Чукур Мар’яну Віталіїівну, РНОКПП 
(конфіденційно), договір оренди майна №1 від 01 березня 2019 року; 

1.2. орендаря фізичну особу-підприємця Білавич Галину Дмитрівну, РНОКПП 

(конфіденційно), договір оренди майна №1 від 30 січня 2020 року. 

2. Застосування цього рішення не потребує внесення змін до вищенаведених договорів 
оренди майна. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку (М. Васильчук) забезпечити виконання п. 1 рішення відповідно до чинного 
законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Сільський голова  ОТГ       Ярослав М’якущак 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF/sp:side


 

 

 
 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Секретар сільської ради 

_____________Н. Андрушко 

«____»_______2020р   

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2020р. 
 

Начальник відділу загальної 
та організаційної роботи  
_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2020р. 
 

Начальник відділу фінансів 

та планування 

_____________Н. Івасюк 

«____»_______2020р. 
 

 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний 
бухгалтер 

____________ Л. Івасюк 

«____»_______2020р. 
 

 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

____________ М. Васильчук 

«____»_______2020р. 
 

 

Виконавець: 

 

Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2020р. 
 

ПОГОДЖЕНО:  

 
Голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку  

_____________Г. Кузьменчук 

«____»_______2020р.  

 

 



 

 

 

 


