
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

третя сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  02  березня  2021  року               № 45 

   м. Чоп      
 

Про скасування нормативно-правових 

актів Чопської міської ради 
 

Керуючись статтями 26, 30, 31 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 11 Закону України "Про 

здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності»,  враховуючи звіт з періодичного відстеження регуляторного 

акта, а саме рішення Чопської міської ради  від 30.01.2018 № 8 «Про 

внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

міста», заходи з відстеження якого проводились з 01.02.2021 р. по 03.02.2021 

р.. З метою впорядкування нормативно-правових актів до норм чинного 

Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» та з метою підвищення 

ефективності використання майна територіальної громади, що знаходиться у  

комунальної власності та створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва на території Чопської міської ТГ, враховуючи Додаток 1 до 

постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 160, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 712-

р.,Чопська міська рада 

вирішила: 

1. Скасувати наступні нормативно-правові акти Чопської міської ради: 

1.1. Рішення 34 сесії 6 скликання Чопської міської ради від 26.12.2014 

р. № 2 «Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста». 

1.2. Рішення 27 сесії 7 скликання Чопської міської ради від 30 січня 

2018 року № 8 «Про внесення змін до Положення про порядок передачі в 

оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста». 

2. Уповноваженому органу з передачі в оренду майна комунальної 

власності Чопської міської територіальної громади при здійсненні  майнових 



відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського 

використання майна, що перебуває в комунальній власності керуватися 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», що 

набув чинності 01 лютого 2020 року,  Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, Примірним договором 

оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, 

що належить до державної власності, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820. 

 3. Організаційному відділу (Пилип М.В.) оприлюднити дане рішення 

на офіційній сторінці Чопської міської ради в мережі Інтернет. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. САМАРДАК 


