
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна комунальної власності Запорізької міської 

територіальної громади для аварійно – рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Запорізькій області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Запорізькій області щодо розміщення аварійно – рятувального загону 

спеціального призначення Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (далі – АРЗ СП ГУ ДСНС України 

у Запорізькій області) на рятувальній станції № 1 Запорізької міської водолазно 

– рятувальної служби. 

Водночас, балансоутримувач майна - Запорізька міська рятувально – 

водолазна служба Запорізької міської ради та орган управління майном - 

управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Запорізької міської ради пропонує укласти договір оренди 

відповідного майна без проведення аукціону із встановленням річної орендної 

плати у розмірі 1 гривні. 

Прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради цього рішення 

надасть останньому можливість вирішення завдань покладених на АРЗ СП ГУ 

ДСНС України у Запорізькій області. 

2. Мета прийняття проекту рішення.  

Організація роботи АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області за 

територіальним принципом у зоні відповідальності згідно з наказами Державної 

служби з надзвичайних ситуацій України. 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області має намір користуватися 

комунальним майном та забезпечувати керівництвом, аварійно – рятувальними, 

спеціальними і допоміжними підрозділами свої принципи діяльності. 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» встановлено, що органи місцевого самоврядування від імені та в 

інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють 

правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами 

права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, 

можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або 

тимчасове користування юридичним та фізичним особам, укладати договори в 

рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійні договори, 

здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, 

вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах 

умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та 



передаються у користування і оренду. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

 Прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради цього рішення 

не потребує додаткових витрат з міського бюджету. 
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