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1. Про опрацювання та розробки проектУ рiшення MicbKoi Ради <Про

З. Про опрацювання та розробки типового договору оренди та aKTiB
приймання-повернення комунаJIьного нерухомого майна.
СЛУХАЛИ:

ТурчаК А. м. , яка доповiла про введення в дiю нового Закону Украiни
<ПРО оренду державного та комун€Lльного майна>> (далi - Закон) з 0|.О2.2О2О,
kpiM окремих положень статей Закону, якi визначенi у Прикiнцевих та
Перехiдних положеннях до нього, та дiють до оl.о7.2о20, про <<Порядок
передачi в оренду державного та комунuшьного майна>>, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03.06.2о20 Ns 48З, про Методику
розрахунку орендноi плати за державне майно, затвердженоi постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28.04.2021 Jф 630.

законом передбачено, що з дня введення його в дiю визнаеться таким, що
втратив чиннiсть, зУ <Про оренду державного та комун€Lльного майна>>
(вiдомостi Верховноi Ради УкраiЪи, |992 р., Jф 30, ст. 41б iз наступними
змiнами), вiдповiдно i дiючий регуляторний акт не вiдповiдае у цiлому
дiючому законодавству (д-i - рА) ,,Щнiпровськоi мiськоi ради вiд 21.03.2007
Ns 41l|| <Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальноi
власностi територiальноi |ромади MicTa>>.

Процедура надання комун€tльного майна в оренду була надмiрно
зарегульованою, скJIадною, вiдбувалася тривалий TepMiH, тощо. Все це
негативно впливагIо на конкуреНтоспроможнiсть комун€tлъного майна в
порiвняннi з аналогiчним майном приватноi форми власностi. Як наслiдок,
мiсцевий бюджет недоотримував доходи вiд передачi в оренду комунztльного
майна.

Вирiшення зазначеноi проблеми потребуе вiдповiдноi адаптацii
законодавства, яке регулюе питання оренди комун€Lльного майна.

Новим Законом впроваджуються принципово HoBi механiзми передачi
майна орендарю шляхом використання електронних cepBiciB, проведення
електронного аукцiону. Встановлюються засоби запобiгання зловживання при
передачi такого майна в оренду.

передача В оренду комун€tльного майна згiдно з Законом замiсть

ПОРЯДОК ДЕННИЙz
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продажу права оренди на майно комунальноi власностi на електронному
аукцiонi у електроннiй торговiй системi.

з огляду на вищевикладене, е необхiднiсть затвердження та введення в
дiю нового Порядку передачi в оренду нерухомого майна, Що належить до
комун€tпьноi власностi територiальноi громади MicTa та Методики розрахунку
орендноi плати за комун.lльне майно.

Метою впровадження проекту РА с суттеве удосконztлення, спрощення i
скорочення процеДур оренди комун€rльного майна для досягнення прозоростi
та вiдкритостi процесу передачi в оренду комун€шьного майна, з€tлучення
широкого кола iHBecTopiB до оренди комунilльного майна.

зазначеним проектом РА загалом спрощено процедуру передачi в оренду
об' eKTiB комунЕrльноi власностi.

Прийняття РА дасть змогу оптимiзувати законодавство з питань оренди
комун€tJIьного майна, удоскон€Lлити механiзми та процедури передачi
комун€tльного майна в оренду, прискорити процеси, пiдвищити економiчну
ефективнiсть проведення аукцiону на право оренди та збiльшити надходження
до мiсцевого бюджету.

ВиСТУПИЛИz
москаленко о. В., яка uiдтримала необхiднiсть затвердження та введення

В дiЮ ПорядкУ передачi В орендУ нерухомогО майна, що нЕlJIежить до
комун€Lльноi власностi територiальноi громади MicTa.

окремо зауважила, щодо необхiдностi переглянути дiючi нормативно-
правовi актИ стосовно оренди комунаJIьного майна та привести ix у
вiдповiднiсть до норм Закону Украiни <про оренду державного та
комунЕlльного майна>> та У разi необхiдностi забезпечити лрийняття нових
нормативно-правових aKTiB, передбачених цим Законом.

враховуючи вимоги законодавства, з метою прийняття нового рд
передачi комун€Lльного майна в оренду необхiдно питання щодо його
затвердження винести на розгляд cecii Micbkoi Ради вiдповiдно до Регламенту
мiськоi ради.В обговореннi взяли r{асть
Михайлiшина Н.В. та,Щенисова I. В., якi
будa мати негативнi наслiдки, таки як

Воробйова
вiдзначили,
зменшення

О.О., .Щiдович I.B.,
що вiдсутнiсть нового РА
надходження коштiв до

бюджету, порушення вимог законодавства у сферi передачi комун€tпьного
майна в оренду, зниження рiвня iнвестицiй.



УхВАЛИЛИ:
1. Розробити проект рiшення MicbKoi ради пПро питання оренди нерухомого
майна що наJIежить до комунальноi власностi ЩнiпровськоТ мiськоi
територiальноi громади).
2. Розробити Методику розрахунку орендноi плати за комун€шьне майно
3. Розробити аналiз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта.
4. Розробити типовий договiр оренди та акти приймання-повернення
комунального нерухомого майна
5. Пiсля розробки з€вначених документiв розпочати процедуру оприлюднення
та обговорення проекту регуляторного акта, передбачену чинним
законодавством.
6. Винести на розгляд cecii Micbkoi Ради вiдповiдно до Регламенту Micbkoi ради
питання щодо затвердження Порядку передачi в оренду нерухомого майн&, Що
н€tлежить до комунальноi власностi територiальноi громади MicTa.

Головуючий А. М. Турчак

Секретар В. о. Матковськийr


