
повiдомлення
про оприлюднення про€кту регуляторного акта -

проекту рiшення !нiпровськоi Micblcoi ради
<ГIро питання оренди нерухомого майна що належить до комунальноi власностi

територiальноi громади MicTa Щнiпра>

Вiдповiдно до cTaTTi 9 Закону Уltраiни кПро засадидержавноi регуля,горноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>, з метою одержання зауважень та
пропозицiй вiд фiзи.rних та юридичних осiб, iх об'еднань гtовiдомлясмо про
оприлюднення про€кту рiшення ЩнiпровськоТ мiсъкоi ради кПро питання оренди
нерухомого маЙна що нЕLлежить до комуналъноi власностi теlэиторiальноТ
громади MicTa Щнiпра> (далi * проект регуляторного акта).

Розробник проскту регуляторного акта * департамент по роботi з активами
flнiпровськоi MicbKoi ради.

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта е;

Врегулювання загальних )мов пiдготовки та гIроведення електронних аук-цiонiв
з rrередачi комунального майна в оренду з використанням електронноi торговот
системи кРrоZоrrо.Продахсi.>, зокрема, визначення процедури включення
об'екгi,в оренди до перелiкiв майна та процедури гriдготовки i проведення
електронного аукцiону, а також публiкачiТ iнформацii про результати аукцiону;

- пiдвищення конкуренцii за рахунок спрощення доступу до аук,цiонiв з

переда.li майна в оренду, а також рiвного доступу для Bcix зацiкавлених
iHBecTopiB до iнформацiТ про таке майно;

- досягнення прозоростi та вiдкритостi процесу передачi в оренду комуналь-
ного майна,

- врегулювання питання порядку передачi майна в оренду пiльговим
категорiям потенцiйних орендарiв, продовження договорiв оренди та внесення
змiн до них, укладанFIя договорiв оренди на короткий TepMiH.

Повний текст проскту регуJIяторного акта та вiдповiдний аналiз регуля-
торного впливу буд. оприлюднено на офiцiйному вебсайтi !нiпровськоi мiськоi
ради (drriprorada.gov.ua) у меню кРегуляторна шолiтика>.

Пропозицii та заува>Itення приймаютъся протягом одного мiсяця з дати
оrтрилюднення проекту регуляторного акта та аналiзу регуляторного впливу на
осhiцiйному вебсайтi Щнiпровськоi MicbKoT ради у меню кРегуляторна полiтика>
на паперових носiях за адресою: вул. Мечнiтсовz, 6, м. !нiпро, 49000 або в
електронному виглядi на електронну пошту: kolтrvlas(a)clnipгclгa-da.gor,.Lta з

помiткою кПропозицii та заува}кення до про€кту регуляторного акта),

Заступник директора департаменту-
начапьник управлiння з питань
комунальноi впасностi департаменту
по роботi з активами Щнiпровськоl
п,licbKoi ради Альона ТУРЧАК


