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Про внесення змін до Порядку проведення  
конкурсу на право оренди майна спільної  
власності територіальних громад сіл,  
селищ і міст області, затвердженого  
рішенням обласної ради
від 14 грудня 2007 року № 351

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  частини  1 
статті 7 та частини 7 статті 9 Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна”, у зв'язку зі зміною структури виконавчого апарату 
обласної ради та скороченням працівників виконавчого апарату обласної 
ради,  з  метою  забезпечення  ефективного  використання  майна  спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, 
затвердженого рішенням обласної ради від 14 грудня 2007 року № 351 (зі 
змінами згідно з рішенням обласної ради від 18 грудня 2009 року № 829) 
(далі - Порядку), а саме:

перше речення пункту 4 Порядку викласти у наступній редакції: 
“Конкурс   оголошується   за  ініціативою  орендодавця  або  за  наявності 
заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності 
заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання 
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відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст області в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом 
або  не  встановлено  обласною  радою,  у  тому  числі  від:  бюджетних 
установ; музеїв;  підприємств і громадських організацій у сфері культури і 
мистецтв  (у  тому  числі  національних  творчих  спілок  та  їх  членів  під 
творчі  майстерні);  громадських  організацій  ветеранів;  громадських 
організацій  інвалідів;  центрів  професійної,  соціальної  реабілітації 
інвалідів  та  центрів  ранньої  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів,  а 
також  підприємств  та  організацій   громадських  організацій  інвалідів, 
яким визначена доцільність надання державної  допомоги відповідно до 
статей 14-1 і  14-2 Закону України “Про основи соціальної  захищеності 
інвалідів  в  Україні”;  Пенсійного  фонду  України  та  його  органів; 
державних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження; 
вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової 
продукції, що забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження 
не  менш  як  50  відсотків  книжкової  продукції  державною  мовою  (за 
винятком  видань  рекламного  та  еротичного  характеру);  релігійних 
організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів 
та церемоній”.

перше  речення  третього  абзацу  пункту  4  Порядку доповнити 
словами “і копією звіту про незалежну оцінку майна”; 

у другому реченні третього абзацу пункту 4 Порядку:
слова  “постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  власності  та 

приватизації” замінити словами “постійної комісії обласної ради з питань 
власності, ефективного використання майна  та приватизації”;

перед словами “заступником голови обласної ради” додати слово 
“першим”;

перше речення пункту 9 Порядку викласти у наступній редакції: 
“Конкурсна  комісія  з  передачі  в  оренду  майна  спільної  власності 
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  (далі  -  комісія) 
утворюється  в  кількості  п'яти  осіб,  у  складі:  дві  особи  –  від  постійної 
комісії  обласної  ради  з  питань  власності,  ефективного  використання 
майна  та  приватизації,  одна  особа  –  від  виконавчого  апарату  обласної 
ради, дві особи – від балансоутримувача”;

третє речення пункту 18 Порядку викласти у наступній редакції: 
“Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності 
не менше  трьох осіб, які входять до складу даної конкурсної комісії, та 
які  письмово  підтверджують  про  те,  що  конверти  до  цього  часу  були 
неушкоджені”.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію  обласної  ради  з  питань  власності,  ефективного  використання 
майна та приватизації.

Голова обласної ради М.Ковальчук
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