
•  ОФІЦІЙНО

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про структуру та розмір тарифу 

за утримання одно- і двоквартирних, 
багатоквартирних будинків 

та прибудинкових територій
Розглянувши інформацію постійної депутатської комісії 

з питань бюджету та податкової політики і депутатів, які брали 
участь у роботі цієї комісії, про порядок введення в дію тарифів 
на утримання одно- і двоквартирних та багатоквартирних будинків 
та прибудинкових територій (далі будинків) та керуючись Закона
ми України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус 
депутата міської ради” та Законом України “Про житлово-кому- 
нальні послуги”,

м і с ь к а  р а д а  
В И Р І Ш И Л А :

1.Визнати, що зареєстрований текст рішення міської ради № 
440-36-IV від 08.07.2004 не відповідає змісту прийнятого рішен
ня, згідно з протокольними записами 36 сесії від 08.07.2004.

2. Рішення міської ради № 440-36-IV від 08.07.2004 привести 
до відповідності згідно з протоколом 36 сесії від 08.07.2004, а саме:

1. Виконавчому комітету делегувати право опрацювати 
рішення про тарифи і ввести в дію після опублікування Закону.

2. Відділу економіки перевірити представлені розрахун
ки з візами всіх голів депутатських комісій.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на першого заступника міського голови Жигалло В.

3. Вказати виконавчому комітету та секретаріату ради на до
пущені недоліки в документаційному оформленні рішень міської 
ради та виконавчого комітету.

4. Створити депутатську контрольну комісію (далі комісію) з 
тарифів комунальних послугу складі: Купний В.І. — голова комісії, 
члени комісії: Єгоренко Ю.О., Задерей В.І., Чичкань і.І., Ісхаков
I.E ., Острянін Ю.О., Почеп В.І.

5. Виконавчому комітету міської ради в термін до 06.04.2005 
надати комісії всю необхідну документацію щодо тарифів.

6. Комісії спільно з виконавчим комітетом, згідно з чинним за
конодавством України, провести аналіз наданих документів та до
11.04.2005 надати висновки та пропозиції до сесії міської ради.

7. Опублікувати дане рішення 44-ї сесії № 614-44-IV від 
30.03.05. в газеті “Теледень-Славутич”.

Рішення сесії набуває чинності з 30.03.05.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер

шого заступника міського голови Жигалло В.К.

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін та доповнень до 
Положення про порядок передачі 

в оренду майна комунальної власності 
територіальної громади міста 

Славутича, до Методики розрахунку 
та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 
територіальної громади міста 
Славутича, до Положення про 

конкурсну (орендну) комісію та порядок 
проведення конкурсу на право оренди 

майна комунальної власності, 
затверджених рішенням Славутицької 

міської ради від 15.12.2004р. N9 550-41- 
IV "Про оренду об'єктів комунальної 

власності територіальної громади 
міста Славутича"

Розглянувши інформацію першого заступника міського голови 
Жигалло В.К., враховуючи досвід застосування положення 'Про 
порядок передачі в оренду майна комунальної власності терито
ріальної громади міста Славутича” та звернення підприємців 
м.Славутича від 15.02.2005р., з метою вдосконалення організації 
орендних відносин в місті, керуючись Законом України“Про місце
ве самоврядування в Україні”, 

м і с ь к а  р а д а  
В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до положення “Про порядок передачі в оренду май
на комунальної власності територіальної громади міста Славу
тича” такі зміни та доповнення:

•  Абзац 16 пункту 1.2. викласти в наступній редакції: 
“конкурсна гарантія — грошовий внесок у розмірі двохмісяч-

ної орендної плати, який є засобом забезпечення укладення пе
реможцем конкурсу договору оренди; у випадку укладення дого
вору оренди носить характер авансу та зараховується в рахунок 
орендних платежів”.

•  Абзац 24 пункту 1.2. викласти в наступній редакції: 
“експлуатаційні витрати — це витрати орендодавця, безпосе

редньо пов’язані з утриманням (експлуатацією) орендованого 
нерухомого майна”.

•  Пункт 3.5. викласти в наступній редакції:
“3.5. Юридичні або фізичні особи, які виявили бажання орен

дувати об’єкт комунального майна, зобов’язані внести на рахунок 
орендодавця грошовий внесок у розмірі двохмісячної орендної 
плати, що визначається згідно з Методикою, та який:

- у випадку укладення договору оренди згідно з п.3.2. Поло
ження носить характер авансу за перші 2 місяці;

- у випадку проведення конкурсу є конкурсною гарантією. 
Конкурсна гарантія повертається учасникам, які не стали пе

реможцями конкурсу, протягом 10 днів з моменту затвердження 
протоколу конкурсної комісії”.

•  Частину 2 пункту 4.1. викласти в наступній редакції:
“Перші 3 дні використовуються для підготовки проекту догово

ру (проекту додаткової угоди), наступні 5 днів — підписання дого

вору (додаткової угоди) орендарем і візування відповідальною осо
бою орендодавця та погодження з Відділом з питань комунальної 
власності, останні 2 дні — підписання договору (додаткової угоди) 
орендодавцем.

Договір без погодження з Відділом з питань комунальної влас
ності вважається недійсним”.

•  Пункт 4.2. викласти в наступній редакції:
“4.2. Конкурсна (орендна) комісія скасовує своє рішення про пе

редачу комунального майна в оренду у разі, якщо з вини перемож
ця конкурсу протягом 15 робочих днів з моменту затвердження про
токолу конкурсної комісії договір оренди та акт прийому-передачі 
майна не підписано. В такому випадку сума конкурсної гарантії в 
розмірі 100% перераховується на розрахунковий рахунок орендо
давця і використовується для поповнення обігових коштів”.

•  У частині 1 пункту 4.3. перше речення викласти в наступній 
редакції: “Юридичні або фізичні особи-підприємці, з якими будуть 
встановлені орендні відносини, зобов’язані одночасно з укладан
ням договору оренди укласти з орендодавцем окремий договір ком
пенсації експлуатаційних витрат або укласти договір по утриманню 
та експлуатації орендованого майна з іншим підприємствами, які 
можуть надавати відповідні послуги”.

•  Частину 3 пункту 4.3. викласти в наступній редакції:
“Примірний перелік експлуатаційних витрат:
- фонд оплати праці персоналу орендодавця, який безпосеред

ньо пов’язаний з утриманням (експлуатацією) орендованого май
на;

- компенсація страхування об’єктів оренди;
- обслуговування внутрішньобудинкових систем водотеплопос- 

тачання, водовідведення, зливової каналізації;
- прибирання прибудинкової території;
- технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й 

димовидалення;
- обслуговування ліфтів та електроенергія для них;
- дератизація, дезинфекція;
- освітлення сходових кліток, підвалів;
- перевірка приборів обліку (тепла, води та ін.)
- послуги підприємств та організацій, які пов’язані з експлуата

цією зданих в оренду приміщень;
- та інше”.
•  Частину 4 пункту 4.3. викласти в наступній редакції:
•  “Перелік фактичних експлуатаційних витрат та їх вартість, роз

рахована на 1 м2 загальної площі (можливо по кожному об’єкту окре
мо), погоджується окремо кожним комунальним підприємством з 
Відділом з питань комунальної власності, Відділом економіки та соц
іального розвитку міста і затверджується рішенням виконкому на 1 
рік”.

•  Пункт 4.6 виключити.
•  Доповнити друге речення пункту 6.3. словами “що передба

чається договором оренди”
•  Пункт 7.9. викласти в наступній редакції:
“7.9. За прострочення термінів внесення орендної плати орен

дар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі 0,5% за кожний 
день прострочення платежу”.

•  Пункт 7.11. викласти наступній редакції:
“7.11. У випадку передачі в оренду підвальних приміщень до 

відсоткових ставок орендної плати та компенсації за приміщення 
загального користування застосовується знижувальний коефіцієнт
0,7”.

•  Абзац 5 пункту 8.2. викласти в наступній редакції:
“ліквідації (банкрутства) орендаря”.
•  Пункт 8.4. викласти в наступній редакції:
“8.4. Орендодавець має право вимагати розірвання договору 

оренди, якщо:
- орендар користується орендованим майном всупереч догово

ру або цільовому призначенню;
- орендар передав без дозволу орендодавця орендоване майно 

у користування іншій особі;
- орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкод

ження майна;
- орендар не вносить плату за користування об’єктом оренди 

протягом 3 місяців”.
•  У частині 2 пункту 10.3. слова “фактично виконаних робіт” за

мінити словами “запланованих робіт”.
•  Пункт 12.1. викласти в наступній редакції:
“12.1. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який 

належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, 
за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий 
термін.

Зафіксоване порушення істотних умов договору оренди, а також 
наявність у орендаря боргів по сплаті комунальних платежів та екс
плуатаційних витрат протягом дії договору оренди є підставою для 
відмови в укладанні договору оренди на новий термін.

У випадку порушення орендарем вищезазначених умов догово
ру більше 1 разу орендодавець зобов’язаний за 2 місяця до закін
чення терміну дії договору надати у Відділ з питань комунальної 
власності письмову інформацію про звільнення орендних приміщень 
та проведення конкурсу після закінчення терміну дії договору”.

•  Пункт 12.5. виключити.
•  Абзац 6 пункту 1, абзац 5 пункту 2, абзац 4 пункту 3 додатку 

№8 викласти в наступній редакції: документ, що підтверджує вне
сення грошової суми в розмірі 2-місячної орендної плати.

•  Пункт 3.6. договору оренди нерухомого майна, що належить 
територіальної громаді, викласти в наступній редакції:

“3.6. Орендна плата, яка була перерахована несвоєчасно або в 
неповному обсязі, стягується Орендодавцем з урахуванням вста
новленого індексу інфляції за весь час прострочення. Крім цього, за 
затримку внесення орендної плати Орендар сплачує Орендодав
цеві пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочення платежу”.

2. Внести до Методики розрахунку та порядку використання пла
ти за оренду майна комунальної власності територіальної громади 
міста Славутича такі зміни:

•  Пункт 1.2. викласти в наступній редакції:
•  “1.2. У цієї Методики поняття “орендна плата”, “базова або по

чаткова орендна плата”, “річна, місячна, подобова, погодинна орен
дна плата” та ін. вживаються у значеннях, наведених у Положенні 
про порядок передачі в оренду майна комунальної власності тери
торіальної громади м.Славутича”.

•  Частину 3 пункту 2.2. виключити.
•  Пункт 2.3. виключити.
•  У пункті 2.4.4. визначення “Іп.р.” викласти в наступній ре- 

дакції:"Іп.р. — індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки 
до дати укладення договору оренди”.

•  Пункт 2.4.5. доповнити словами “крім пунктів 12,13 розділу 6, 
які встановлюють фіксовану орендну плату”.

•  У пункті 3.4. слово “рецензуеться” виключити.
Пункт 8 розділу 6 доповнити пунктом “і” такого змісту:
•  “складські приміщення універмагу “Мінськ", які будуть викори

стовуватися під офіси і склади СПД, які не мають торговельних площ 
в універмагу “Мінськ” — 5%’’.

•  Пункт 10 розділу 6 доповнити пунктом “г” такого змісту:
“складські підвальні приміщення критого ринку магазину “Русь”,

які будуть використовуватися під склади СПД — 2%”.
3. Внести до Положення про конкурсну (орендну) комісію та по

рядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної 
власності територіальної громади міста Славутича такі зміни:

•  У абзаці 9 пункту 3.6. слово “застава” замінити словом “гаран
тія”.

•  Пункт 4.1.  виключити.
•  Абзац 4 пункту 4.3. викласти в наступній редакції:
•  “сума конкурсної гарантії, яка була перерахована учасником 

конкурсу на розрахунковий рахунок орендодавця”.
•  Текст частини 2 пункту 4.2. після слів “заява на участь у кон

курсі” доповнити словами “(Додаток №1), підписану заявником уго
ду про права та обов’язки сторін під час проведення конкурсу (До
даток № 2)”.

•  У пункті 4.4. слово “застави” замінити словом “конкурсної га
рантії".

•  Додаток №1 викласти в наступній редакції:

Додаток №1
до положення про конкурсну (орендну) комісію та порядок 
проведення конкурсу на право оренди майна комунальної 

власності територіальної громади міста Славутича
Заявка на участь у конкурсі

(П.І.Б. фізичної особи-заявника, адреса , паспорт (серія, №, ким і коли виданий) І повне 
найменування юридичної особи-заявника, місцезнаходження)

____________________________________________________________ конкурсі
1. Ознайомившись з опублікованою інформацією, бажаю(-ємо)

орендувати наступний об’єкт майна комунальної власності

(повне найменування, площа, адреса об'єкта оренди)
2. У випадку отримання перемоги у конкурсі зобов’язуюсь(-ємось) 

заключити Договір оренди та підписати акт прийому-передачі про
тягом 15 робочих днів з моменту затвердження протоколу конкурс
ної комісії.

3. Я (Ми) згідні з тим, що у випадку перемоги у конкурсі та відмо
ви підписати Договір оренди в термін, зазначений в пункті 2 цієї за
явки, сума внесеної конкурсної гарантії не повертається.

4. Ця заява разом з протоколом, підписаним організатором кон
курсу, розглядається як Договір, який діє між нами до підписання 
Договору оренди.

5. Розрахункові реквізити учасника конкурсу (банківський раху
нок на який слід перевести суму конкурсної гарантії, яка підлягає 
поверненню):

(підпис фізичної особи або керівника підприємства)

м.п
Дата:____________________________________________ 200____р.

Міський голова В.П.Удовиченко

ОБГРУНТУВАННЯ
Проекту рішення Славутицької міської ради “Про внесення 

змін до положення “Про порядок передачі в оренду майна 
комунальної власності територіальної громади міста Славути

ча”, затвердженого рішенням Славутицької міської ради від 
15.12.2004р. №550-41-IV

1. Опис проблеми
1.1 Славутицькою міською радою 15.12.2004 р. було прийнято 

рішення “Про порядок передачі в оренду майна комунальної влас
ності територіальної громади міста Славутича” № 550-41-IV. По
працювавши три місяці з даним нормативним актом в сфері регу
лювання орендних відносин в місті до виконавчого комітету надійшли 
письмові звернення підприємців м. Славутича та чисельні усні звер
нення робітників комунальних підприємств про вдосконалення орган
ізації орендних відносин в м.Славутичі.

1.2 Розв’язання проблеми за допомогою чинного рішення від 
15.12.2004р. № 550-41- IV “Про порядок передачі в оренду майна 
комунальної власності територіальної громади міста Славутича” не 
можливе без внесення відповідних змін .

1.3 Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:
підприємці:
- орендарі зобов’язанні внести заставу на рахунок орендодавця 

у розмірі двохмісячної орендної плати, яка є резервним внеском на 
весь термін дії договору, це призводить до зменшення обігових 
коштів орендаря;

- виникли питання щодо переліку експлуатаційних витрат комуналь
них підприємств, що відповідно збільшує витрати на орендну плату

- завеликий процент пенні за несвоєчасну сплату орендної плати;
- у випадку оренди підвальних приміщень, потребує уточнення 

застосування відповідного коефіцієнта 0,7 до площ загального ко
ристування, що призводить до нерівних умов стосовно орендної 
плати та збільшення витрат на орендну плату, що може призвести 
до зменшення економічної активності та підвищення вартості утри
мання підвальних приміщень.

орган місцевого самоврядування:
- для боротьби з недобросовісними орендарями не в повному

обсязі розкрите питання про розірвання договору оренди, і
потребує уточнення порядок розірвання та припинення договору 
оренди комунального майна;

- недоцільність встановлених термінів укладення договору орен
ди;

- неефективне використання деяких видів нежитлових приміщень.
населення:
- недоотримання коштів в бюджет на потреби громади.
2. Визначення цілей
Метою запропонованого внесення змін до рішення Славутиць

кої міської ради від 15.12.2004 р. №550-41-I V “Про порядок пере
дачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади 
міста Славутича” є підвищення ефективності використання кому
нального майна, внесення роз’яснень та уточнень, уникнення мож
ливостей існування якогось тиску з боку орендодавця на орендаря 
та зменшення залежності підприємців від органів місцевої влади при 
вирішення питань про оренду.



3. Альтернативи вирішення проблеми
1. Альтернативою регулюванню є існуюча ситуація, тобто відмо

ва від регулювання.
2. Регулювання, що аналізується, — даний проект.
4. Опис механізмів і заходів для роз’яснення проблеми
Для роз’яснення проблеми щодо ефективності використання

комунального майна пропонується:
- внести відповідні зміни в діюче Положення “Про порядок пе

редачі в оренду майна комунально власності територіальної гро
мади міста Славутича”, Методику розрахунку та порядку викорис
тання плати за оренду майна комунальної власності територіаль
ної громади м.Славутича.

У випадку передачі в оренду:
- підвальних приміщень до відсоткових ставок орендної плати 

та площ загального користування застосовувати знижувальний ко
ефіцієнт — 0,7;

- встановити нові ставки орендної плати на складські приміщен
ня та офіси, які будуть розташовані в цих складських приміщен
нях, застосувавши орендну ставку 5%.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей 
у разі прийняття регулюючого акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
зростання економічної активності в м. Славутичі. З ак

тивізацією підприємницької діяльності попит на оренду майна ко
мунальної власності зростає і буде зростати, що може викликати 
обґрунтоване збільшення орендних ставок у сфері оренди майна 
комунальної власності;

- прозорість орендних відносин;
- збільшення обігових коштів орендаря, що дасть змогу для еко

номічного розвитку підприємства;
- зменшення вартості утримання складських і офісних приміщень 

для комунальних підприємств, які ще не передані в оренду.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:
Ресурсні можливості для впровадження та виконання запропо

нованого акта оцінюються як достатні.
Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за 

додержанням вимог акта: згідно з планами контрольної роботи 
відділу з питань комунальної власності, послуг та приватизації ви
конавчого комітету Славутицької міської ради та відповідної робо
ти комунальних підприємств.

6. Розрахунок можливих вигод та витрат
6.1. Визначення того, чиї вигоди та витрати будуть обраховува

тися (вибір “точки зору”):
) - влада — орган місцевого самоврядування — Славутицька 

г 'ька рада в особі її виконавчого комітету;
- орендар — фізичні особи, фізичні особи — суб’єкти підприєм

ницької діяльності, юридичні особи будь яких форм власності;
- орендодавець — комунальні підприємства, бюджетні устано

ви та організації уповноважені Славутицькою міською радою уп
равляти комунальним майном, на балансі яких знаходиться це 
майно;

- громада — населення міста.
6.2. Визначення періоду, в межах якого буде проводитися роз

рахунок вигод та витрат, — один рік. Таблиця текстових, числових 
та монетарних вигод та витрат проекту

7. Визначення показників результативності регуляторного акта 
Статистичні показники:

1. Динаміка розміру орендованих площ об’єктів права комуналь
ної власності за фіксований проміжок часу.

2. Динаміка кількості орендованих об’єктів.
3. Динаміка надходжень від орендної плати до бюджету міста 

за фіксований проміжок часу.
4. Динаміка обсягів заборгованості по орендній платі (у відсот

ках до розрахункової величини орендної плати за діючими дого
ворами оренди за фіксований період часу).

Показники, отримані в процесі очікування:
5. Час, затрачений на оформлення договору оренди.
6. Офіційні витрати на отримання права оренди майна кому

нальної власності.
7. Неофіційні витрати, сплачені за можливість зменшення ставки 

орендної плати.
8. Розмір орендної плати( зріс/зменшився).
9. Зрозумілість розрахунку орендної плати для СПД-орендарів.
8. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відсте-

ження результативності акта
Строки проведення відстеження:
Базове відстеження — до набрання актом чинності.
Повторне відстеження— через рік з дня набрання актом чинності.
Вид даних:
-дослідження статистичних показників;
-опитування.
Групи осіб, що відбираються для участі в опитуванні.
Базове відстеження — СПД, які орендували майно права кому

нальної власності до набрання актом чинності.
Повторне відстеження — СПД, які уклали договори оренди за 

новими умовами або переуклали діючі договори за новими умова
ми розрахунку орендної плати.


