
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

___________________ сесії 
сьомого скликання 

 
від «__»_____________ 2020 року         № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про тимчасові зміни до порядку оплати  
оренди комунального майна орендарями  
на час карантину 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-
19», рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 17.03.2020 № 181 «Про 
обмеження роботи закладів на території м. Олександрії та на міських автобусних маршрутах 
загального користування», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 
________ № ______ та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. На період з 01.03.2020 по 30.04.2020 звільнити від сплати за оренду комунального 

майна орендарів, які фактично не користуються орендованим майном і вид діяльності яких 
відноситься до наступних категорій: 

- орендарі приміщень у закладах освіти комунальної форми власності; 
- орендарі приміщень, які використовують для розміщення позашкільної та 

дошкільної освіти, а також гуртків; 
- орендарі фізкультурно-спортивних закладів. 
2. На період з 01.03.2020 по 30.04.2020 знизити на 50% орендну плату для орендарів, 

які відносяться до таких категорій діяльності, як: 
- кафе, бари, закусочні, буфети, кафетерії, ресторани, їдальні; 
- бізнес, що здійснює побутове обслуговування населення; 
- комп’ютерні клуби та інтернет-кафе; 
- салони краси, сауни, лазні, солярії, кабінети масажу, тренажерні зали; 
- торговельні об'єкти з продажу непродовольчих товарів та промислових товарів, що 

були у використанні, 
- виставки непродовольчих товарів, що не здійснюють торгівлю. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 

П Р О Е К Т 



4. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради не здійснювати 
нарахування орендної плати відповідно до пункту 1) рішення до прийняття відповідного 
рішення міською радою. 

 
 
 
 
 

Міський голова        С.ЦАПЮК 


