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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21.10.2011 р.                                                                  №  9/14
смт. Новопсков

Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затвердженого рішенням районної ради від 27.05.2011 року №7/9

У зв’язку із змінами, внесеними до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою приведення регуляторного акту у відповідність до чинного законодавства, керуючись п.20 ч.1 ст.43, ст.60, ч.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Планом діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 15.12.2010 р. №92 зі змінами та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів; з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, районна рада


ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затвердженого рішенням районної ради від 27.05.2011 року №7/9, а саме:
	Розділ 1 «Загальні положення» доповнити пунктом 1.4. такого змісту:

«Районна рада щороку на підставі інформації балансоутримувачів (підприємств, установ та організацій) майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затверджує Переліки нерухомого майна, що може бути передане в оренду. 
Зазначені Переліки оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації.»

1.2. Розділ 2 «Визначення орендаря майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району» доповнити новими пунктами, а саме:
     «2.3. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від установ, підприємств та організацій, зазначених в п.2.1. цього Положення, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу, за умови попереднього погодження з постійною комісією районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та подальшим прийняттям розпорядження головою районної ради.
2.4. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.»;
	 Розділ 3 «Порядок отримання дозволу на здачу в оренду комунального майна» доповнити пунктом 3.51 такого змісту:

«Відділ з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради після надходження листа–клопотання про надання згоди на передачу в оренду комунального майна з відповідними документами, передбаченими п.3.2. цього Положення, розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації оголошення про намір передати майно в оренду.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення приймаються заяви про оренду відповідного майна.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв постійною комісією районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів вивчаються результати попиту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником у порядку, передбаченому даним Положенням. У разі надходження двох і більше заяв проводиться конкурс на право оренди комунального майна. 
Під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна в першу чергу враховуються пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ.»;

1.4. п.10.4. додатку 1 до цього Положення доповнити текстом такого змісту:
«У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.»

	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування.     





   Голова районної ради                                                                           С.С.Чернявський







