БРОВАРСhКА МІСЬКА РАдА К

о.

ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ
·0

РІШЕННя

г ~po ~атвердження ~ОJlожеlIНЯ про комісію по оренді І
об ЄКТІВ KOMYHaJlLllOI BJlaCllOCTi територіаJlЬНОЇ громадІ.
м. Бровари та затвердження складу коміс"

З ме~ою за~езпечення еофективного та раціонального використанНJI май
на теРИТОР1алЬН01 громади М1ста Бровари, встановлення прозорого та конку

рентного механізму передачі в оренду об' єктів комунальної власності та на
дання послуг членам територіальної громади та юридичним особам міста
Бровари, керуючись частиною сьомою СТо9 Закону України <<Про оренду дер

жавного та комунального майна» від
ми15 та

ня в

31

10.04.1992 р.

Х!! 2269-ХП, ст.25, пункта

частини першої ст.26 Закону України <<Про місцеве самоврядуван

Україні»

від

21.05.1997

р. Х!! 280/97-ВР Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

Утворити комісію по оренді об'єктів комунальної власності територіальної
громади м. Бровари у складі згідно додатку 1.
2.
Затвердити Положення про комісію по оренді об'єктів комунальної власно-

1.

сті територіальної громади м. Бровари (ДодаТ?к 2).
...
..
з.
Скасувати рішення виконавчого KOMIT~ Бро~аРСЬКОI M1CЬ~?1 ради <~po за
твердження Положення про комісію по ореНДІ об'ЄКТІв комунальНОI власноСТІ тери

торіальної громади М. Бровари та затвердження cкnaдy комісії» від 14.11.2006 р. N!!

510.
4.

Контроль за виконан

.

ням цього рішенНJI покласти на заступника МІСЬКОГО

голови Голубовського Г .п.

В.О.Антоненко

Міський голова

м.Бровари

від

Ne '----

-----

.'".
....
..-....:.,
, ....

,."~,

'

ПОДАННЯ:

В.А.АндріЄВСБКИif

Депутат міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

/

Заступник міського голови

с.Ме ВOЗНИIt

Виконуюча обов' ЯЗКИ

начальника управління комунальної власності

Тl.ДанюJr

Виконуюча обов' ЯЗКИ

начальника юридичного відділу

Начальник загального відділу

н.rrнaпmc

І.

000599

Додаток

1

до рішеВНJI Броварської міської ради
від 24 травни2007 року Н!! _ __

•

оо.

•

5'

СКЛАД

КОМІСІІ по ореНДІ о єктi~. КОмунальної власності TepllTopiaЛЬНОІ громади М. БроваРl1

Голубовський Григорій

- заступник міського голови,
голова комісії;

Павлович

- голова постійної комісії з

Пелих Марина Аркадії-

питань комунальної влас

ності та приватизації, за
вна

Дашок Тетяна Іванівна

cтymmк голови комісіі;
- в.о. начальника Управ
ління
комунальної власності,
секретар комісії;
генеральний директор
кп «Служба замовни-

Коврига Павло Іванович

Лавер Ірина Григорівна
Сапожко

Ігор Васи

1(8»;
- начальник юридичного
відділу;

-секретар Броварської місь
кої ради;

льович

Булка Анатолій Васи

-депутат Броварської місь
кої ради;

льович

Гранат Авксентій Ва
СИЛЬОВИЧ

_депутат Броварської місь
кої ради;

АндрієвсьКИЙ

_депутат Броварської місь
Вадим

кої ради.

Анатолійович

В.О.Антоненко

Міський голова

ПОДАННЯ:

Депутат міської ради

В.А.Андрієвський

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

І.В. Сапожко

Додаток 2

до рішення Броварської міської ради

від 24 травня 2007 року N!!_

про

ПОЛОЖЕННЯ

KOMicilO

по оренді об'єктів комунальної'власності

теРllторіальної громади м. БроваРl1
І.ЗагальніположеННR

1.1.
Комісія по оренді об' єктів комунальної власності територіальної
громади м:. Бр~вар~ (надалі .- комісія) утворюється на виконання рішення
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 15.0З.2007р. Н!!271-18-05 «Про затвердження
Положення про порядок передачі в оренду майка територіальної громади м.

Бровари в новій редакції» (з наступними змінами та доповненнями), з метою
врегулювання

організаціям,

процедури

передачі

фізичним особам

в

оренду

підприємствам,

установам,

- підприємцям та громадянам майна, що

належить до комунальної власності територіальної громади м. Бровари.

1.2.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,

Цивільним кодексом України, Господарським кодексом Украіни, Законами
України "Про місцеве самоврядування в Украіні", "Про оренду державного та
комунального

майна",

іншими

нормативно-правовими

актами,

рішеннями

Броварської міської ради та виконавчого комітету Броварської міської ради.
1.3.
Комісія є дорадчим органом, якій здійсшоє свої функції ПШJIXОМ
проведення засідань, на яких розглядає питання щодо оренди комунального

майна та вносить пропозиції, на основі яких Управління KOМYН~ЬHoi власності
(надалі

-

Управління) готує подання на розгляд .в~онавч?го КОМІТету.

Звернення, які не розглядалися на КОМІСІІ, не mдляrають розгляду на

засіданн~ виконавчого комі:ету. .

В разі неМОЖЛИВОСТІ ВИРІШИТИ питання позитивно, Управління надає
відповідь-відмову в письмовій формі.
._.
.
Періодичність засідань Комісії визначаєrься за поданням n члеНІВ.
п. ПОРЯДОК роботи комісії

2.1.

..

Очолює комісію заступник міського голови, якии призначає час

заСід~ комісії.

місії збирає на засідання членів
,
комісії і веде протокол засідання. . ...
'nlrДаються питання щодо оренди
.ІДаННЯХ КОМІСll розг"JЛ,
. .
2.2.
На зас .
знаходяться на розгляді в УправлІННІ.
.

Cekpeтap комісії, за вказІВКОЮ голови ко

КОмунального майна, ЗГІДно зверфнень, Щ? документи на засідання комісії подає
Матеріали і належниМ чином о бормлеНІ сутнім на засіданні комісії, про часі і
УnpавліНjНЯ. Заявник має право ути при
Місце засідання комісії він
. ...
повідомляється секретарем коМ!Сll,

2.3.
Для Розгляду на комісії згі
при укладанні договору оренди _' д.но звернень, орендодавець подає:
інформацією про площу;
ДОВІдку-характеристику приміщеННJI з
при продовженні оренди - довідку пр

орендарем та акт обстеження орендованогОо вик~нання умов договору оренди
'.
ПРИМІщення.
2.4.
В разІ неоБХІдності Управління має п
.

утримувача копію поверхового плану приміщення
тику.

p~o вимm:ати ВІД балансо

та иого теХНІЧНУ характерис-

Комісія має право для вирішення питань які ВХО ь
'
дп

залучати фахівців.

Під час обговорення звернень та інших питань

'"

.

.

до

.•.
11

'"

компетеНЦII,

.

щодо орендних ВІДНОСИН

врахов~ються ПрОПОЗИЦl1, яКІ наДІЙШЛИ від присутніх членів комісії.

Рlmе~ня ~ питань, ~o розглядаються на засіданнях комісії, приймаються
простою БIЛЬ~IСТЮ ГОЛ~СІВ У присутності не менше 2/3 членів комісії. У разі
РІВНОГО РОЗПОДІЛУ ГОЛОСІВ, ГОЛОС голови комісії є ухвальний.

Проток~л засідання комісії підписує голова та секретар комісії, на основі

ЯКИХ УпраВЛІННЯ готує подання та проект рішення про оренду комунального
майна на розгляд виконавчого комітету.

ш. Особливості проведення конкурсу на право оренди комунального майна
З.l.
У разі, якщо законодавчими актами України встановлено
обов'язковість передачі комунального майна в оренду на конкурентних засадах,
орендар визначається шляхом проведення конкурсу. Функції конкурсної комісії

..

виконує КОМІС1Jl.

З.2. Управління повідомляє учасників про час і місце проведення конкур·
су. на протязі 7 днів від дати отримання повідомлення учасники надають в
Управління конкурсні пропозиції згідно з додатком

1

до цього Положення.

Конкурсні пропозиції надаються у заклеєних конвертах з написом «На конкурс».
Конверти розкриваються секретарем комісії безпосередньо на засіданні комісії.
З.3. Оцінка пропозицій учасників конкурсу щодо конкурентних умов
набуття права оренди комунального майна здійснюється ШЛJJXом присвоєння

відповідної кількості балів по кожному з критеріїв згідно з таблицею:
ХІ
піп

1

МаКСИМIUIЬП8

Критерій оціПЮI

КЇJJькїcть баnів

Розмір орендної мати, % до вартості об'єкта оренди, ви·

60

рік)

значеної експертним ПШJ[Xом (на рік) або сума в грН. (на
а

2

Розмір добровільного внеску до цільового фонду Бров р-

20

з

ськоі міської ради, грн.
"1'\ б'єкта
Умови цільового викорисТ8НВJI (експлуатацllJ о

10

оренди

10

4

Додаткові ІІІ!опозиціі

.
...
ків здійснюється комісією за коЖНИМ .~
3.4. ОЦІнка ПРОПОЗИЦІИ учасин П
Загальна оцінка ПРОПОЗИЦll
'" наведених в пункт!. 3.3 цього оложеnnп.
kpитеРІІВ,
.
. критеріям
kОЖНоro учасника визначаєтьСЯ як сума ОЦІНОК по ВСІМ
.
OUrJ

3.5.
изиачає

Після проведення оцінки пропозицій учасників КОМІС1JI конкурсу
переможця конкурсу за кількістю набраних учасниками балів. В разі

в .вио сті кількості балів двох чи більше учасників переможець конкурсу

. .

рІ

визначаєтьСЯ КОМІСІЄЮ шляхом голосування.
з.6.
пр

Недотримання

переможцем

конкурсу заявлених ним конкурсних

опозицій є підставою для відмови в укладенні договору оренди комунального

..

маіЬІ а або для иого дострокового припинення.

МіСЬКllЙ голова

В.О.Антоненко

ПОДАННЯ:
Депутат міської ради

В.А.АндрієвсьКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

І.В. Сапожко

Додаток

1 до

Положення про KOMicilO по ореllді об'єктів комунальної власності

теРllторіальної громаДІІ м. БроваРl1

Броварському міському голові
Антоненку в.о.

конкурсні пропозиції учасника конкурсу щодо конкурентних умов набyтrR
права оренди

, що знаХОДllТЬСR за
(найменування об'єкту)

aApecOIO_______________________________________________________

Хв

піп

1

Пропозпціі

КРllТерш оцівlованнв пропозпцііі

Розмір орендної плати, % до вартості об'єкта оренди, ви
значеної експертним ПIЛJlXом (на рік) або сума в грн. (ва
рік)

2

Розмір добровільного внеску до цільового фонду Бровар
ської міської ради, грн.

з

Умови цільового використання (експлуатації) об'єxrа
оренди

4

Додаткові пропозиції

Учасник конкурсу

..

(найменування юрИДИЧНОl ос

оби ІПБ фізичної особи)
,
В.О.Антоненко

Міський голова

3ауважеllllR до прое

•

"ПРО затверджеllllR ПоложеllНR n any PI~~IIIIR Броварськоl &lіськоl paдll
•

_

терllторJвлыоI rPO&laдll

ро KO&IICIIO ПО орспд· 6'
•
&1 Б
J О ЄКТІВ ко&tyIIвлыоіi влаСllості
• pOBapl1 та затверджеllDR складу КО&lісіі"

ЮРIЩИЧНИМ відділом розглянут
.
затвердження Положення про ко ~. проеп РІшення Броварської міської ради "Про
.
..
МІСІЮ по оренді
б'
.
терИТОРlалЬНОI гром:: ци м.Бровари та за.....
о ЄКТІв комунальної власності
,
,&аердження складу комісії".
В зв язку З цим надаємо такі зауваж
.
ення.
В преам буЛ1··
РІшення йде посиланн
самоврядування в Украіні". Згідно з дан:'о: П.15 СТ:26 Закону Укр~ни "Про місцеве

В11КОНавчих органів, які суперечать Кон

рм~ю;Icь~a рада вправІ ска~овуваПI аП11

законодавствв, а також
рішенням відповідио~
І ради.
.

КРatни, законам та ІНШИМ аП~1

ПУНКТОМ 3 РІшення скасовується ріше
.
ади від 14.11.06 N!! 510 "Про за.....ер
ння виконавчого КOMITr::ry Броварської міської
Роб'ЄКТІВ комунальної власності територіальної
,І.а дження ПОложення про комі·
.
.
гром
Б
СІЮ по ореНДІ по ореНДІ
•

комісії". Вказане рішення виконавчого коміт~И м. ровари тайзатвер~ення ~КJJaд~
'оо У

КОНСТIiТУЦll

оо

З

_AJ

питань

КРaJНИ, законам та іншим arcтaм законоnав'СТВ А
~

...,

ого

неВІДПОВІДНОСТІ

•

._

а також РlшеннRМ МІСЬКОІ

ради, В судовому поряд~ не оскаржувалось та не опротестовувалось прокуратурою міста.

Тобто, законних підстав для скасування рішення виконавчого к'

14 11 06
.
OMITr::ry БроваРСЬКОI..
. . N!! 510 МІська рада не має.
Крім ~oгo, розд~ом ІІІ ~оложе..ння про комісію по оренді по оренді об'єктів

оо
•
МІСЬКОI ради ВІД
•

к~мунальНОІ. власнгСТ1

теРИТОРІ~ЬНОІ

громади м.Бровари, затвердженого рішенням

МІСЬКРади вІД 24.05.07, визначеНІ особливості проведення конкурсу на право оренди
комунального майна. в положенні про комісію мають бути визначені юридичні підстави
створенWI та мету діяльності, повноважеВJfJI та порядок діяльності комісії, права та
обов'JI3КИ членів комісії, їх відповідальність, а не особливості проведення конкурсу на
право оренди комунального майна. Тобто, вказане рішення суперечить рішеННIО
Броварської міської ради від 15.03.07 N!! 271-18-05 "Про затвердження положения про
порядок передачі в оренду майна територіальної громади м. Бровари в новій редакціГ' .
Також розділ ИІ ПоложеННJI... встаиоВJПOЄ та змішоє норми правн, застосовується
неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і спрямоване на правове регулювання

адміністративних відносин між регутrrорними органами та суб'єктами господарюваиц

тобто ЯВЛЯЄТЬСЯ відповідно до ст.l Закону Украіни "Про засади державної поліТИКlI у

сфері господарськоі діяльності" регуmrrорним актом. Отже, пр~~ такого рішення Ma~
бути здійснене за процедурою, передбаченою Законом УкрlUВИ Про засади дc:?~aвHO~
політики у сфері господарськоі діяльності" та роздinом 3 Регламенту БроваРСЬКОI МІСЬКОІ
ради. цк процедура подавачем проекту рішення дотримана не була.

Тобто рішення Броварської міської ради "Про затвердження Положення про комісію
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