
 
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  
 

від 16.02.2022 № 8/25-6 
м. Покровськ 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2021 № 8/20-5 «Про 

затвердження Переліків об’єктів комунального майна Покровської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у новій редакції» 

 

У зв’язку із передачею повноважень орендодавця майна комунальної власності до 

Департаменту фінансово - економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради на підставі рішення міської ради від 17.12.2020 № 8/1-4, з метою 

врегулювання правових, економічних та організаційних питань, пов’язаних з передачею 

в оренду комунального майна, керуючись Законом України від 03.10.2019 № 157-IX «Про 

оренду державного та комунального майна» (зі змінами), Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна» (зі змінами), ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити Перелік першого типу об’єктів комунального майна Покровської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні наступними 

пунктами з порядковими номерами 92-172 (додаток 1). 

2. Доповнити Перелік другого типу об’єктів комунального майна Покровської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

наступними пунктами з порядковими номерами 111-145 (додаток 2). 

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О., контроль - на 

постійну комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 

діяльності, забезпечення громадян порядку, дотримання законності, охорони прав свобод 

та законних інтересів (Тришкін) та постійну комісію з питань планування, бюджету і 

фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

Міський голова                                                                                                Р. Требушкін 

  



  

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2021 № 8/20-5 «Про 

затвердження Переліків об’єктів комунального майна Покровської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у новій редакції» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:           Департаментом фінансово-економічної політики та 

      управління активами Покровської міської ради  

Донецької області 

 

 

В.о. директора Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області                                О. Лафазан 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                               О. Добровольський 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів        Т. Білецька 

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                                                                           Ж. Крамарова  

 

 

Голова постійної комісії з питань  

місцевого самоврядування, гласності  

та депутатської діяльності, забезпечення 

громадян порядку, дотримання законності, 

охорони прав свобод та законних інтересів                                         Д. Тришкін 

 

 

Голова постійної комісії з питань планування,  

бюджету і фінансів, інвестиційної політики             О. Харчевна  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Н. Іваньо  

 

  



  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Покровської міської ради 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2021 № 8/20-5 «Про 

затвердження Переліків об’єктів комунального майна Покровської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду у новій редакції» 

 

Враховуючи новий механізм передачі в оренду державного та комунального майна, 

керуючись Законом України від 03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та 

комунального майна» (зі змінами) та Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (зі 

змінами) з метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцем та 

орендарем щодо використання майна, що перебуває в комунальній власності 

Покровської міської територіальної громади, підготовлено проект рішення Про внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2021 № 8/20-5 «Про затвердження 

Переліків об’єктів комунального майна Покровської міської територіальної громади для 

передачі майна в оренду у новій редакції». 

Проектом рішення передбачається доповнити Переліки об’єктів комунального 

майна Покровської міської територіальної громади для передачі майна в оренду, а саме: 

-Перелік першого типу об’єктів комунального майна з порядковим номером від 92-

172, (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу майна в оренду на 

аукціоні) (додаток 1 до рішення); 

-Перелік другого типу об’єктів комунального майна з порядковим номером від 111-

145, (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без 

проведення аукціону) (додаток 2 до рішення). 

З метою якісного та своєчасного надання послуг харчування дітей є потреба в оренді 

приміщень їдалень закладів освіти.  

Керуючись абз.4, п.6, ст.6 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», представницький орган місцевого самоврядування може 

визначити додаткові критерії об’єктів, включення яких до одного з Переліків 

відбувається на підставі рішення представницького органу місцевого самоврядування. 

Вважаємо за доцільним включити в Перелік другого типу нежитлові приміщення 

для передачі в оренду без проведення аукціону, в яких планується надавати послуги 

переможцем відкритих торгів з організації комплексного гарячого харчування в закладах 

освіти. 

 

 

В.о. директора Департаменту 

фінансово-економічної політики  

та управління активами Покровської  

міської ради Донецької області         О. Лафазан 

 

 


