Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін
та доповнень до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»
З метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх форм
власності виконавчий комітет Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації об’єктів
комунальної власності м.Запоріжжя» з відповідним аналізом регуляторного впливу.
Вищевказаний проект буде оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті
«Запорізька Січ» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати до
департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69105, вул. Сорок
років Радянської України, 60-Б, тел. 34-33-38,213-24-95 протягом одного місяця з дня оприлюднення.
Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.11.2014
ПРОЕКТ
Рішення
Запорізької міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму
приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму
приватизації», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)» з метою удосконалення процесу приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя
та забезпечення процесу надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна,
Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя,
затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 №83, а саме:
1) у пункті 1.2 Програми замість слів: «…1993-2011…» читати: «…1993-2014…» та далі за текстом;
2) перше речення пункту 1.12 Програми викласти у такій редакції: «Не підлягають приватизації об’єкти
комунальної власності, які визначені Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Перелік об’єктів комунальної власності
м. Запоріжжя, що не підлягають приватизації, затверджуються міською радою.»;
3) перелічення 14 пункту 3.1.3 Програми доповнити словами «... та підтверджувальні документи з цього
приводу;»;
4) перелічення 15 пункту 3.1.3 Програми викласти у такій редакції:
«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт
комунальної власності (для відокремлених об’єктів нерухомого майна).»;
5) пункт 3.1.3 Програми доповнити абзацом такого змісту: «Включення об’єкта до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, з ініціативи органу, який уповноважений управляти цим майном, або органу
приватизації здійснюється також при наявності технічного паспорту БТІ на об’єкт нерухомого майна;
правоустановчого документу, який підтверджує, що об’єкт є власністю територіальної громади м. Запоріжжя в
особі Запорізької міської ради, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій
розташовано зазначений об’єкт комунальної власності (для відокремлених об’єктів), тощо та при відсутності
законодавчо встановлених обмежень на приватизацію цього об’єкта.»;
6) абзац 2 пункту 3.4 Програми викласти у такій редакції: «Орган приватизації готує проект рішення
міської ради про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/або про внесення змін до
рішень міської ради про затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та надсилає його для
розгляду до постійної комісії міської ради з подальшим включенням до порядку денного чергової сесії міської
ради.»;
7) перелічення 4, 5 пункту 4.1 Програми виключити;
8) перелічення 1 пункту 4.10 Програми виключити;
9) пункт 4.10 Програми доповнити переліченням такого змісту: «створює конкурсні комісії з продажу
об’єктів приватизації за конкурсом.»
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити
оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті
«Запорозька Січ».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Еделєва В.Г., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів,
приватизації та земельних відносин /Полюсов В.В./.
Міський голова

О.Ч.Сін

Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської
ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про
Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання.
Удосконалення процесу приватизації об’єктів права комунальної власності з урахуванням вимог чинного
законодавства України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою здійснення регуляторного акту є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного
порядку підготовки об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя до приватизації.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Визначена проблема буде вирішена доведенням вищезазначеного рішення міської ради до виконавчих
органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які прийматимуть участь у процесі
приватизації комунального майна, а також юридичних і фізичних осіб, які є покупцями об’єктів приватизації.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу приватизації
комунального майна, збільшить надходження коштів від приватизації комунального майна, забезпечить
прозорість взаємовідносин між продавцем та покупцем такого майна.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Регуляторний акт приймається без визначення строку дії.
7. Показники результативності регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного
законодавства України.
8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регулятивного акту буде здійснюватися органом приватизації в процесі
здійснення відповідних процедур щодо об’єктів приватизації шляхом порівняльного аналізу проблемних питань,
які виникатимуть, їх якісних та кількісних показників.
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради

В.Г. Еделєв

