
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту рішення Комсомольської селищної ради  

«Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

затвердженого рішенням XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VI скликання  від 

11.04.2013року, № 657-VI» 

 

Розробник – Комсомольська  селищна рада ради. 

З метою ефективного та раціонального використання комунального майна, удосконалення 

системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання в 

процесі отримання останніми згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 

майна, впорядкування процедури надання дозволу орендодавця на здійснення орендарем 

невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих 

витрат та способи їх відшкодування та у звязку з тим, що  діючим законодавством не 

визначено порядку надання орендодавцем  згоди на проведення орендарем комунального 

майна невід’ємних поліпшень, на місцевому рівні виникла потреба регламентувати 

процедуру отримання орендарем згоди орендодавця на проведення невід’ємних поліпшень 

орендованого комунального майна та внести до діючого Положення про порядок передачі в 

оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади Комсомольської 

селищної ради відповідні доповнення. У зв’язку з цим  було розроблено аналіз 

регуляторного впливу регуляторного акта «Про внесення змін та доповнень до Положення 

про порядок передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, затвердженого рішенням XLVIII сесії Комсомольської 

селищної ради VI скликання  від 11.04.2013року, № 657-VI».  

Проект рішення Комсомольської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до 

Положення про порядок передачі в оренду майна, що є комунальною власністю 

територіальної громади Комсомольської селищної ради, затвердженого рішенням XLVIII 

сесії Комсомольської селищної ради VI скликання  від 11.04.2013року, № 657-VI» та аналіз 

його регуляторного впливу публікується в засобах масової інформації та розміщується на 

інформаційному стенді біля приміщення Комсомольської селищної ради. 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 

один місяць з дня його розміщення на інформаційному стенді біля приміщення 

Комсомольської селищної ради. 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного 

впливу просимо надавати в письмовій формі: 

- поштою за адресою: вул. Миру,  7 , смт. Слобожанське, 63460; 

- факсом: (05747) 5-24-03; 

- електронною поштою за адресою: posovet-sekretar@yandex.ua 

телефон для довідок (05747) 5-22-66.  
 

Детальніше ознайомитись з проектом рішення Комсомольської селищної ради «Про 

внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

затвердженого рішенням XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VI скликання  від 

11.04.2013року, № 657-VI»  можна на  офіційному веб-сайті Комсомольської селищної ради:   

http://km-sov.gov.ua 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:posovet-sekretar@yandex.ua

