
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Про внесення змін в рішення Броварської міської ради 
«Про затвердження Положення про порядок передачі в 
оренду комунального майна, що перебуває у спільній 
сумісній власності територіальної громади міста Бровари 
Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району» від 26.11.2009 №1289-75-4)5 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 3,5,7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою 
врегулювання процедури передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна, що 
перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району та враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району, що додається: 

- пункт 5.1 викласти в наступній редакції: «Ініціатива щодо оренди майна може 
виходити від Броварської міської ради, Броварської районної ради, виконавчого комітету 
Броварської міської ради, Управління комунальної власності Броварської міської ради 
(надалі - Управління), постійної депутатської комісії з питань комунальної власності 
Броварської районної ради, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього 
Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього 
Положення»; 

- пункт 5.2 викласти в наступній редакції: «Управління, Броварська районна рада 
регулярно надають інформацію у засобах масової інформації та /або в мережі Інтернет про 
об'єкти, що пропонуються в оренду»; 

- пункт 7.7 викласти в наступній редакції: «Звіт про експертну оцінку об'єкта 
оренди, затверджується головою Броварської районної ради та начальником Управління"; 

- пункт 9.1. викласти в наступній редакції: «З метою постійного доступу суб'єктів 
підприємницької діяльності до інформації щодо майна, яке пропонується до передачі в 
оренду, на WEB- сайтах Броварської міської ради та Броварської районної ради, або в 
друкованих засобах масової інформації Управлінням та виконавчим апаратом Броварської 
районної ради розміщується інформація про вільні приміщення»; 

- пункт 13.1 викласти в наступній редакції: «Проект договору оренди погоджується 
начальником Управління та головою Броварської районної ради»; 

- пункт 13.3. викласти в наступній редакції: «Порядок погодження та укладення 
договорів ореади: 

дії уповноважених осіб терміни погоджень 
13.3.1 Орендодавець подає проект 

договору оренди на погодження начальникам 
Управління та головою Броварської районної 
ради 

з дня отримання 
пакету документів, впродовж 5ти 

календарних днів 

13.3.2. Начальник Управління та голова 
Броварської районної ради погоджують 
проект договору, та повертають його 
орендодавцю 

в продовж 3-х робочих днів 3 
дня надання проекту договору 
орендодавцем 



13.3.3. Заявники (яким надається майно в 
оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу 
зобов'язані отримати від орендодавця 
погоджений проект договору оренди. 

через 30™ календ, днів з дня 
прийняття рішень радами або 
рішення Комісією. 

13.3.4. Переможці конкурсу /заявники/, у 
разі згоди з умовами, визначеними в проекті 
договору, підписують договір та отримують свій 
екземпляр договору. 

в термін визначний п. 13.5 
цього Положення 

133.5. Орендодавець надає по примірнику 
договору з усіма додатками в Управління та в 
виконавчий апарат Броварської районної ради 
для реєстрації. 

до кінця звітного періоду 

13.3.6. Управління та виконавчий апарат 
Броварської районної ради реєструють та 
повертають його орендодавцю. 

- пункт 13.9. викласти в наступній редакції: «Договір оренди складається в 
чотирьох примірниках: по одному примірнику для Орендодавця, орендаря об'єкта 
оренди та по одному примірнику - для Управління та Броварської районної ради»; 

- пункт 13.10. викласти в наступній редакції: «Управління та виконавчий 
апарат Броварської районної ради ведуть реєстр договорів оренди»; 

- пункт 19.1. викласти в наступній редакції: «Контроль за виконанням умов 
договорів оренди комунального майна в межах свої повноважень здійснює 
орендодавець, Управління та Броварська районна рада. При наявності порушень умов 
договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним 
законодавством та цим Положенням»; 

- пункт 19.2. викласти в наступній редакції: «Юридичні особи комунальної 
форми власності, на балансі яких знаходиться майно, що перебуває у спільній сумісній 
власності територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району щомісяця надають Управлінню, Броварській 
районній раді інформацію про наявність вільних нежитлових приміщень та необхідні 
звіти». 

2. Контроль за виконанням цього рішенням покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 

№ 


