
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про внесенни змін та Доповнень до 
Положенни про порядок передачі в оренду майна 

територіальноі громади м. Бровари 

з метою врегулювання процедури проведеИИJI конкурсів щодо прав орен
ди майна територіальної громади м. Бровари, що знахОДИТЬСJl в комунальній 
власності, керуючись частиною сьомою ст.9 Закону України «Про оренду дер
жавного та комунального майна» від 10.04.1992 р. Н! 2269-ХІІ, CT.2S, nyнпом 
31 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовридувавни в Украіні» від 
21.05.1997 р. N! 280/97-ВР Броварськаміськарада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповненНJI до ПоложеИИJI про ПОРJlДОК передачі в оренду 
майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції, затвердженій рішен
НІМ Броварської міської ради від 15.03.2007р. Н!271-18-05 (додаються). 

2. Контроль за виконанням цього рішенНJI покласти на заступника міського го-
лови Голубовського г.п. 

Міський голова 

м.Бровари 
B~,,-____ _ 

Н! ------

в.о. Антоненко 

"'. ,І', . І ; J,. 
, ~ ',': . 



ПОДАННЯ: 

Депутат міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов 'язки 

начальника управління комунальної власності 

Виконуюча обов'язки 

начальника юридичного відділу 

Начальник загального відділу 
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В.А.Андрієвський 

І.В. Сапожко 

С.М. ВозНJlI( 

Т.І.Данюк 

Т.М. Чепіга 

Н.І.Гнатюк 



Додаток 
до рішення Броварської 
міської ради 
від 24.05.2007 р. 
Не ----

Зміни та доповнення, що вносяться 
до Положення про порядок передачі в оренду майна 

територіальної громади м. Бровари 

І. Друге. рече~~ п.4.2 Положення про порядок передачі в оренду майна те
РИТОРlалЬНОI громади м. Бровари в новій редакції, затвердженііі рішеННJIМ 
Броварської міської ради від lS.03.2007p. N!!271-18-0S (надалі - ПоложеННJI) ви
класти в наступній редакції: 

«Комісія по оренді об' єктів комунальної власності територіальної громади м. 
Бровари утворюється рішенням Броварської міськоі ради. Скпад цієї комісії та 
Положення про неї затверджуються рішеННJIМ Броварської міської ради». 

2. Пункт 5 Положення викласти в наступній редакції: 
«5. Набутгя права на оренду комунального майна на конкурсних засадах. 
5.1. у разі, якщо законодавчими актами Украіни встановлено 
обов' язковість передачі комунального майна в оренду на конкурентних 
засадах, орендар визначаєrься IПЛJIXом проведення конкурсу. Функції кон
курсної комісії виконує комісія по оренді об'єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари. . 
5.2. Умови та процедура проведення конкурсу встановлюються рuпевня-
ми Броварської міської ради. 
5.5. За результатами конкурсу до умов договору оренди ВКJIЮчаєrься ~pe: 
ндна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та ШПІ1 

пропозиції переможця конкурсу». 

Міський голова 
в.о. Антоненко 



ПОДАННЯ: В.А.Андрієвський 
Депутат міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

І.В. Сanо>по 
Секретар ради 



3ауваЖСІІІІВ до ПРОСJny ріШСllllВ Б • 
"Про ВНСС:СІІІІВ Зl\lіll та допо роварськоі Аllськоі paдll 

Bllell~ до ПОJJожеllНВ про порвдок псредачі ВОРСІІДУ I\lanlla 
TCPllТOPIULHOi rpOl\IIДII М. БроваРІІ" 

Юриди~ним відділом розглянуго проект рішення Броварської міської ради "Про 
BHeceHH~ ЗМІ~ та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду маііна 
теРИТОРlалЬНОI громьди м. Бровари". 

В зв'язку з цим надаємо такі зауваження: 

Ріше~ня "Про BH~ceHH~ змін та доповнень до Положення про порядок передачі в 
оренду маliна теРИТОРlалЬНОI громади м. Бровари" змінює норми права, застосовується 
неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і спрямоване на правове реГУЛIОВання 
адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господаР1Овання, 
тобто являється відповідно до ст.1 Закону Украінll "Про засади державної поліТIІКИ у 
сфері господарської діяльності" регуляторним актом. Отже, ПРИЙНJIТТJI такого рішення мас 
бути здійснене за процедурою, передбаченою Законом Украіни "Про засади держав.IОЇ 
політики у сфері господарської діяльності" та розділом 3 Регламенту Броварської міської 
ради. Вказана процедура подавачем проекту рішення дотримана не була. 

Крім того, на черговій сесії Броварської міської Ради, що відбулась 24.05.07, 
оголошувався проект вказаного рішення, пунктом 1 JlКOГO пропонувалось внести зміни та 
доповнення до рішення Броварської міської ради від 26.10.06 НІ! 131-10-05, яке ще 
15.03.07 року було ВIІЗНано таким, що втратило чинність згідно з рішенНJIМ БМР НІ! 271-
18-05. Але за вказаний варіант рішеННJI і проголосували депутати. 

для візування поданий інший варіант, ніж той, за JlКИЙ було проголосовано 

депутатами міської ради. . 
Тобто, рішення Броварської міської p~ "Про BHe~eHВJI ~.IIH та доповнень Д? 

положення про порядок передачі в оренду манна Т~РИТО~lanьНОІ rpoм~и м. БроваРII_ 
3 Украіни "Про засади державНОІ ПОЛІТИКИ У сфеРІ господаРСЬКОІ суперечить ахону 

діяльності". 

Виконуюча оБОВ'JDКІІ в~ч~ьвика IОридичноrо ..J.. 
відділу - rОJlовниіі спеЦWlIСТ #- ( 



07400, Україна 
lсиі8сыcl обл. . 
М. Бровари, вуn. ГагаРІна, 1S 

Щодо зупинення piweHb 
міської ради 

Тen.: (294) 5-40-94, 5-41-90 
.. . Факс (294) 5-53-82 

E-mаll.mlskradаОЬrоvаry.kіev.ua 

БроваРСЬКій міськІй радІ 
Киї·вськоі області V скnикання 

. ~ порядку част~ни 4 статті 59 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
УкраlНI ~важаю, .що ПІДЛягають зупи..нен~ю наступні рішення Броварської міської ради 
КИІВСЬКОІ облаСТІ V ~~икання, ПРИ~НЯ~І 2~ травня 2007 року - "Про затвердження 
Положення про КОМІСІЮ по ореНДІ об ЄКТІв комунальної власності територіальноТ 
громади м.Бровари та затвердження складу комісі1", "Про внесення змін та доповнень 
до положення про порядок передачі в оренду майна територіальноТ громади м. 
Бровари". 

в обr'РУН1)'вання необхідності зупинення вказаного рішення наважу наступне: 

1. Рішення Броварської міськоі ради Киівськоі області V скnикання "Про 
затвердження Положення про комісію по оренді об'єктів комунальноі власності 
територіальної громади м.Бровари та за~ердження скпаду комісії" підпягає 
зупиненню в порядку частини 4 стапі 59 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні" з таких підстав. 

В преамбулі рішення йде посилання на п.15 cт.2~ Закону Украіни ."Про місцеве 
самоврядування в Украіні". Згідно з даною нормою МІська рада впраВI.скасовувати 
акти виконавчих органів, які суперечать КонституціТ Украіни, законам та ІНШИМ актам 
законодавства, а також рішенням відповідно1· ради. . коУ 

Пунктом З рішення скасовується рішення виконавчого КОМІТету. ~pOBapCb і 
Міськоі ради від 14.11.06 Ng 51 О "Про затвердження п.оnоження про KOMIC:f ~~ao~eH~ 
по оренді об'єктів комунальноТ влаСНОСТІ теРИТОРI8ЛЬНОТ громади м. РР .. 
затвердження складу комісП'" . Вказане рішення виконавчого коміте1У з питань иог~ 

. шим актам законодавства, а тако", 
невідповідності КОНСТИТУЦїТ Украіни, законам та ІН жувалось та не 
рішенням міськоі ради, в судовому порядку Не оскар 
опротестовувалось прокура1)'РОЮ міста. . ення виконавчоГО komite-ry 

Тобто законних підстав для скасування РІШ 
БроваРСЬКОУ'МіСЬКОУ ради від 14.11.06 NR 510 MiCbкa.~aд~~eo~::Дi по оренді об'єктів 

Крім ТОГОі розділом ІІІ Положення про КOMICI~a и затвердженого рішенням 
комунальної власності територіальноі гром~и м.Бро н~я 'конКУРСУ на право оренди 
Міськради від 24.05.07, визначені особливоСТІ проведе 
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к?мунального майна. В положенні про комісію мають бути визначені юридичні 
ПІдстави ~ОР,ення та M~тy дi~~bHOcтi, повноваження та порядок діяльності комісГі, 
права та ов язки члеНІВ KOMICII, іх відповідальність, а не особливості проведення 
к?нкурсу на право орен~и комунального майна. Тобто, вказане рішення суперечить 
РІшенню Броварськоі Мlськоі ради від 15.03.07 Ng 271-18-05 "Про затвердження 
поло~:ння пр~. порядок передачі в оренду майна територіальноі громади м. Бровари 
в НОВІИ редакцI11'. 

Також розділ ІІІ Положення... встановлює та змінює норми права, 
застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і спрямоване на 
пра.вове регулювання адмінІстративних відносин між регуляторними органами та 
суб єктами господаі1ювання. тобто являється відповідно до ст.1 Закону Украіни "Про 
засади де~жавнот політи~и у сфері господарсько'· діяльності" регуляторним актом. 
Отже. прииняпя такого РІшення має бути здійснене за процедурою. передбаченою 
Законом Украіни "Про засади державноі політики у сфері господарсько'· діяльності" та 
розділом 3 Регламенту Броварськоі міськоі ради. Ця процедура подавачем проекту 
рішення дотримана не була. 

2. Рішення Броварськоі міськоі ради Киівськоі області V скликання "Про 
внесення змін та доповнень до положення про порядок передачі в оренду майна 
територіальноі громади м. Бровари" підлягає зупиненню в порядку частини 4 етапі 
59 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в УкраінІ" з таких підстав. 

Рішення "Про внесення змін та доповнень до положення про порядок передачІ 
в оренду майна територіальноі громади м. Бровари" змінює норми права. 
застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і спрямоване на 
правове регулювання адміністративних відносин між регуляторними органами та 
суб'єктами господарювання. тобто являється відповідно до ст.1 Закону Украіни "Про 
засади державноі І'олітики у сфері господарсько'· діяльності" регуляторним актом. 
Отже. прийняття такого рішення має бути ~ійснене за. процедурою. передбаче~ою 
Законом Украіни "Про засади державноі ПОЛІТИКИ У сфеРІ господарськоТ ДІЯЛЬНОСТІ та 
розділом 3 Регламенту Броварськоі міськоі ради. Вказана процедура подавачем 
проекту рішення дотримана не була. 

Крім того. п.1 рішення "Г!РО BHeceHH~ змін т та ДоповненьБДо пол~ження про я 
чі в оренду маина теРИТОРІально. громади м. ровари вносятьс 

порядок переда ня до Р·lшення Броварськоі міськоі радивід 26:-1-0:06 Ng 131-10-05. 
ЗМІНИ та доповнен . . . 
яке е 15 03 07 року було визнано таким, що втратило ~ИННIс:"' зп~но з РІшенням 

Щ D 71:18-05. Депутати проголосували за вказа~ии BaplaH",: РІшення. Тобто. 
БМР N- 2. а внесла зміни до юридично не ІСНУЮЧОГО РІшення. Внесення 
Броварська МІСЬка 'рад . лосування не допускається. 
змін чи правок до РІшення ПІСЛЯ го 

. врядування. в т.ч. Броварська міська рада. в своій 
Органи МІсцевого само зп но зі стапею 4 Закону Украіни "Про місцеве 

діяльності мають керув~~ись и~ом законності, що означає обов'язок діяти лише на 
самовр~дування в УкраіНІ при:~ у спосіб, що передбачені Конституцією та ~аконами 
підстаВІ, В межах п(. вноважен равовими актами (ч.3 ст.24 Закону УкраІНИ "Про 
Украіни, іншими нормаТИВНО~Ні" 
місцеве самоврядування ~ Ук!, .w~~ня Броварська міська рада порушила принцип 

Приймаючи перел~чеНl4Рl24 Закону УкраіНИ "Про місцеве самоврядування в 
. передбачении ст. , 

заКОННОСТІ,.. жі своіх повноважень. 
Украіні", та виишла за ме 



~раховуючи вищевикладене, керуючись частиною 4 craттi 59 Закону України 
"Про МІсцеве самоврядування в Україні" вношу на повторний розгляд Броварської 
міської ради КиївськоТ областІ V скликання із врахуванням моїх зауважень наступні 
рішення, ~рийняті 25 травня 2007 року: , • .. 

- Про затвердження Положення про комісію по оренді об ЄКТІВ комунально. 
власності територіальноУ громади м.Бровари та затвердження складу 
комісіГ" , . 

- "Про внесення змін та доповнень до положення про порядок передаЧІ в 
оренду майна територіальноТ громади м. Бровари". 

МІський голова В.О.Антоненко 
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